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CÂMARA DOS DEPUTADOS

-----'-------- SUMÁRIO

1 - ATADA 1521' SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADO$, DA 1! SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA '51! LEGISLATURA, EM 9 DE
SETEMBRO DE 19é9

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e àsslnatura da ata da ses
são anterior

111 - Leitura do expediente

MENSAGENS
Nº 1.274/99 - Do Poder Executivo, subme

tendo à elevada consideração dos Membros do
Congresso Nacional, o texto do Acordo Geral de
Cooperação celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil no âmbito da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesá ;....... 40492

Nº 1.275/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada consideração dos Membros do
Congresso Nacional, o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru sobre Coopera
ção entre as Academias Diplomáticas de' ambos
os Países L.............................. 40495

Nº 1.277/99 - Do Poqer Executivo,encami
nhando o demonstrativo das emissões do real re
ferente ao mês de julho de 1999, as razões delas
determinantes e a posição das reservas interna-
cionais aelas vinculadas. 40496

PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei nº 15-A, de 1999 (Do Sr.

Paulo Rocha) - Obriga as escolas particulares a
restituir, em forma de desconto na mensalidade,
o valor equivalente às aulas não dadas. 40507

Projeto de Lei nQ 272-A, de 1999 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre o funcionamento de
16jas de conveniências e congêneres junto a pos
tos de comercialização de combustíveis e dá ou-
tras providências.................................................... 40508

Projeto de Lei nº 356-A, de 1999 (Do Sr.
Ronaldo Caiado) - Dispõe sobre a indisponibili
dade dos bens de vítimas de seqüestro e seus
familiares, a criminalizaçãode campanhas para
arrecadação de dinheiro para pagamento de res-
gate e dá outras providências................................ 40511

, Projeto; de Lei nº 515-A, de 1999 (Do Sr.
"Márcio Fortes) - Dispõe sobre a fixação do início
,do .áno letivo; tendo parecer da' ComisSão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejeição des-
te e do de nº 603/99, apensado............................. 40513

Projeto de Lei nº 564-A, de 1995 (Do Sr.
José Machado) - Concede isenção do imposto
de renda aos pagamentos efetuados pelo INSS
em juízo, nas condições que especifica. 40515

Projeto de Lei nº 582-A, de 1999 (Do Sr.
Aldir Cabral) - Dá nova redação ao art. 15 do Re
gulamento para as Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares aprovado pelo Decreto nº
88.777, de 30 de setembro de 1983 (R-200); ten
do parecer da Comissão de Relações Exteriores
e,de Defesa Nacional pela rejeição. 40517

Projeto de Lei nº 642-A, de 1999 (Do Poder
Executivo) Mensagem nº 490/99 - Acresce dis
positivo à Lei nº 9.020, de 30 de março de 1995,
que dispõe sobre a implantação, em caráter
emergencial e provisório, da Defensoria Pública
da União ,................ 40519

Projeto de Lei nº 682-A, de 1999 (Do Sri
Freire Júnior) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
C/a instalaçãp de pára-raios nos locais que t1eter
mina e dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional pela rejeição. 40521

Projeto de Lei nº 792-A, de 1999 (Do Sr.
Josué Bengtson) - Altera a Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que "Institui o Código de
Trânsito Brasileiro", para aplicar penalidades aos
motoristas flagrados fumando na direçã.o do veí-
culo ~.............. 40524

Projeto de Lei nº 934~A, de 1999 (Do Sena
do Federal) PLS nº 81/99:- Dispõe sobre anistia
de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral em
1998; tendo parecer da Comissãode Constituição
e Justiça e de Redação pela constltucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e dos de
nºs 2.590/96, 4.850/98, 158/99 e 1.075/99, apen
sados, e, no mérito, pela aprovação deste, com
emenda, e pela rejeição dos de nºs 2.590/96,
4.850/98,158/99 e 1.075/99, apensados. 40525



40619

40617

40615

40610

40602

Projeto de Lei nº 3.783-A, de 1997 (Do Sr.
Inácio Arruda) - Estabelece a obrigatoriedade da
inclusão no currículo escolar de 12 e 22 graus da
rede pública e privada da disciplina de Educação
em Saúde para a Cidadania; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela
rejeição .

Projeto de Lei n2 3.805-A, de 1989 (Do
Senado Federal) PLS nº 30/89 - Dispõe sobre a
gratificação natalina do aposentado e pensionis
ta, e dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Finanças e Tributação pela inade
quação financeira e orçamentária deste e do de
nº 69/91, apensado, pela adequação financeira e
orçamentária dos de nºs 4.442/89 e 5.629/90,
apensados, e, no mérito, pela rejeição deste e
dos de nºs 4.442/89, 5.629/90 e 69/91, apensa-
dos .

Projeto de Lei nº 3.807-8, de 1997 (Do
Senado Federal) PLS n2 1/96 - Fixa a responsa
bilidade de estabelecimento comercial ou finan
ceiro, de qua;lquer natureza, e de pessoa física
ou jurídica prestadora de serviços, por veículo
em estacionamento sob sua administração ou
responsabilidade ..

Projeto de Lei nº 3.846-A, de 1997 (Do
Senado Federal) PLS nº 175/97 - Dispõe sobre o
endosso de cheques; tendo pareceres: da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação, com substitutivo; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

Projeto de Lei nº 3.456-D, de 1997 (Do Sr.
Jair Meneguelli) - Institui normas gerais relativas
à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a
atleta profissional e determina outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação, com emenda;
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação; da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação
deste e das emendas n2s 1 e 2, apresentadas na
comissão, e pela rejeição da de nº 3; e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, com emenda, deste e das emendas apre
sentadas na Comissão de Comissão de Educa-
ção, Cultura e Desporto .

Projeto de Lei nº 3.737-A, de 1997 (Do Se
nado Federal) PLS nº 93/97 - Institui procedi
mento fiscal de incentivo ao Programa Nacional
de Reforma Agrária ..

40540

40573

40536

40533
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Projeto de Lei nº 1.067-A, de 1999 (Do Sr. juridicidade e técnica legislativa deste e do subs-
Dr. Hélio) - Altera os arts. 165 e 276 da Lei titutivo da Comissão de Finanças e Tributação..... 40594
n2 9.503, de 1997, coma finalidade de reduzir o
índice de alcoolemia acima do qual passa o con-
dutor a ficar impedido de, dirigir veículo automo-
tor '..................................... 40531

Projeto de Lei n2 2.343-8, de 1996 (Do Sr.
Pauderney Avelino) - Dispõe sobre a implanta
ção de consórcios ecológicos para a defesa am-
bientai da Amazônia ..

Projeto de Lei nº 2.847-A, de 1997 (Do Sr.
'Edison Andrino) - Dispõe sobre incentivos fiscais
ao desporto de rendimento ..

Projeto de Lei nº 2.892-A, DE 1992 (Do Po
der Executivo) Mensagem nº 176/92 - Dispõe so
bre os Objetivos Nacionais de Conservação da
Natureza, cria o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, estabelece medidas de preser
vação da diversidade biológica.e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação deste, das emendas de nºs 1, 3, 5 a
11/92, apresentadas na comissão, e do Projeto
de Lei n2 1.768/96, apensado, com substitutivo, e
pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.745/92, apen
sado, e das emendas de nºs 2, 4 e 12/92. Pen
dente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação .

Projeto de Lei nº 3.285-8, de 1992 (Do Sr.
Fábio Feldmann) - Dispõe sobre a utilização e
proteção da Mata Atlântica e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação deste, com emendas e rejeição dos
de nºs 635/95 e 69/95, apensados; e Comissão
de Minas e Energia, pela aprovação deste, com
substitutivo, contra os votos dos Deputados Anto
nio Feijão, Octávio Elísio, Airton Dipp, Fernando
Ferro, Walter Pinheiro, e, em separado, do Depu
tado Luciano Zica, e pela rejeição dos de nºs
635/95 e 69/95, apensados. Pendente de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação ..

Projeto de Lei nº 3.290-C, de 1992 (Do
Senado Federal) PLS nº 42/92 - Dispõe sobre
despesas de caráter sigiloso; tendo pareceres:
da Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em audiência, pela aprovação; da
c6riíissão de Finanças eTributação, pela não im
plicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
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deste e do substitutivo da Comissão de Econo- Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, in-
mia, Indústria e Comércio, com substitutivo...... 40625 cidentes sobre os móveis que especifica. 40646

Projeto de Lei nº 3.883-A, de 1997 (Do Sr.
Roberto Jefferson) - Dispõe sobre a atuação de
advogado durante depoimento perante Comissão
Parlamentar de Inquérito; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com substituti
vo, com voto em separado do Deputado lédio
Rosa. 40629

Projeto de Lei nº 3.9D7-A, de 1993 (Do
Senado Federal) PLS nº 327/91 - Dispõe sobre a
participação dos empregados na direção das so
ciedades de economia mista e empresas públi-
cas vinculadas à União; tendo pareceres: da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação, contra o voto do Deputado
José Pimentel; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emendas.... 40632

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Projeto de Lei nº 3.909-A, de 1997 (Do Sr.
Inácio Arruda) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
de indenização por atraso na entrega de imóvel
em construção. 40637

Projeto de Lei nº 3.926-A, de 1997(00 Sr.
Ricardo Izar) - Estabelece indexador para cader
neta de poupança e dá outras providências; ten
do parecer da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, pela inadequação financeira e orçamentária. 40639

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei nQ 1.255, de 1999 (Do Sr.

Raimundo Colombo) - Dispõe sobre isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
nas aquisições de ambulâncias efetuadas por
Estados, Distrito Federal e Municípios e institui-
ções hospitalares beneficentes. 40641

Projeto de Lei nº 1.256, de 1999 (Do Sr.
Raimundo Colombo) - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na
aquisição de máquinas e implementos agrícolas. . 40644

Projeto de Lei nQ 1.257, de 1999 (Do Sr.
Raimundo Colombo) - Reduz a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, in-
cidente sobre objetos de cristal que especifica. .... 40645

Projeto de Lei nQ 1.258, de 1999 (Do Sr.
Raimundo Colombo) - Isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) os móveis escola-
res que menciona. 40645

Projeto de Lei nQ 1.259, de 1999 (Do Sr.
Raimundo Colombo) - Reduz a alíquota do

Projeto de Lei nQ 1.260, de 1999 (Do Sr.
Raimundo Colombo) - Altera a alínea e do art.
38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
"Institui o Código Brasileiro áe Telecomunica
ções, extinguindo a obrigatoriedade da transmis-
são do programa 'Voz do Brasil"............................ 40647

Projeto de Lei nº 1.261, de 1999 (Do Sr.
Raimundo Colombo) - Dispõe sobre o tempo de
uso de veículos destinados para o transporte es-
colar e dá outras providências. 40648

Projeto de Lei nº 1.262, de 1999 (Do Sr.
Inácio Arruda) - Dispõe sobre as condições para
comercialização de produtos geneticamente mo
dificados, os transgênicos, e dá outras providên-
cias. 40648

Projeto de Lei nQ 1.264, de 1999 (Do Sr.
Marçal Filho) - Suprime a extinção da punibilida
de prevista no inciso VII do art. 107 do Código
PenaL..................................................................... 40649

Projeto de Lei nll 1.267, de 1999 (Do Sr.
Eber Silva) - Proíbe a decretação de bloqueio de
ativos financeiros ,. 40650

Projeto fie Lei nº 1.269, de 1999 (Do Sr.
Neuton Lima) - Altera a redação da Lei nQ 9.437,
de 1997, agravando a sanção penal para o porte
ilegal de arma de fogo. 40650

Projeto de Lei nº 1.270, de 1999 (Da Sra.
Maria de Lourdes Abadia) - Dispõe sobre a alie-
nação dos bens e direitos que integravam o acer-
vo da extinta Fundação Legião Brasileira de
Assistência - LBA.................................................. 40651

Projeto de Lei nº 1.271, de 1999 (Do Sr.
Walter Pinheiro) - Estabelece a data de 25 de ju-
nho de 1822 como marco comemorativo da Inde
pendência do Bra$il e dá outras providências. ...... 40652

Projeto de Lei nº 1.272, de 1999 (Do Sr.
Milton Temer) - Dispõe sobre a incidência do im
posto de renda na fonte sobre importância pagas
a beneficiários residentes ou domiciliados no ex-
teriar....................................................................... 40653

Projeto de Lei nº 1.273, de 1999 (Do Sr.
Flávio Derzi) - Proíbe o emprego de telhas e
chapas de cimento-amianto em obras financia-
das com recursos públicos federais...... 40653

Projeto de Lei nº 1.274, de 1999 (Do Sr.
Flávio Derzi) - Cancela as multas impostas aos
condutores autuados por infração ao art. 112 do
Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras provi-
dências. 40654



40676

40673

40677

40675

40671

40670

Projeto de Lei nº 1.298, de 1999 (Do Sr.
Max Rosenmann) - Altera dispositivos das Leis
nºs 7.102/83 e 9.017/95, versando sobre fiscali-
zação e autorização para funcionamento dos ser-
viços orgânicos de segurança ..

Projeto de Lei nº 1.300, de 1999 (Da srª
Angela Guadagnin) - Acrescenta parágrafo ao
art. 260 da Lei nº 8.069 (ECA), de 13 de julho de
1990 .

Projeto de l,.ei nº 1.301, de 1999 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Altera a Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais .

Projeto de Lei nº 1.302, de 1999 (Do Sr. Mar-
cos Rolim) - Explicita o alcance da expressão "cri-
mes conexos" referida pela Lei nº 6.683179 .

Projeto de Lei nº 1.303, de 1999 (Do Sr. Jor-
ge Costa) - Modifica o art. 108 da Lei nº 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.....

Projeto de Lei nº 1.304, de 1999 (Do Sr. Dr.
Hélio) - Modifica a Lei nº 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996, que institui o Simples, para viabili-
zar o enquadramento das empresas que estejam
regularizando seus débitos ..

Projeto de Lei nº 1.305, de 1999 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) - Altera a Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997 que "estabelece normas
para as eleições" a fim de tratar de distribuição
de material de campanha. 40678

Projeto de Lei nº 1.306, de 1999 (Do Sr.
Marcos de Jesus) - Determina que as capelas
dos hospitais públicos não tenham imagens e
nem privilegiem nenhuma religião, permitindo a
sua utilização por qualquer entidade religiosa. ..... 40679

Projeto de Lei nº 1.307, de 1999 (Dos Srs..
Walter Pinheiro e Paulo Paim) - Regulamenta o
disposto no art. 37, inciso X da Constituição Fe-
deral, e dá outras providências. 40680

Projeto de Lei nº 1.308, de 1999 (Do Sr.
Coronel Garcia) - Revoga o inciso VII do art. 19

40663

40662

40660

40659

40657

40656

Projeto de Lei nº 1.290, de 1999 (Do Sr.
A~íbal Gomes) - Dispõe sobre a condução de
cães de médio e grande porte em vias públicas. .. 40663

Projeto de Lei nº 1.291, de 1999 (Da Sra.
Maria do Carmo Lara) - Regulamenta o disposto
no art. 39, § 6º da Constituição Federal, e dá ou-
tras providências '....................................... 40664

Projeto de Lei nº 1.293, de 1999 (Do Sr.
Glycon Terra Pinto) - Assegura o acesso dos mi
nistros religiosos aos hospitais públicos e priva-
dos do País.... 40666

Projeto de Lei nº 1.294, de 1999 (Do Sr.
Ivan Paixão) - Dispõe sobre a distribuição gratui
ta de produtos farmacêuticos e orientação tera
pêutica para tratamento do tabagismo pela rede
pública de atenção à saúde. 40667

Projeto de Lei nº 1.279, de 1999 (Do Sr.
Freire Júnior) - Dispõe sobre o fornecimento de
seringas e agulhas descartáveis e e~terilizadas

em centros e entidades de tratamento e recupe-
ração de usuários de drogas credenciados .

Projeto de Lei nº 1.280, de :\ 999 (Do Sr.
Freire Júnior) - Institui incentivos para doações
ao Fundo Nacional de Meio Ambiente .

Projeto de Lei nº 1.283, de 1999 (Do Sr.
Freire Júnior) - Acrescenta parágrafo ao art. 666
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, dis-
pondo sobre a prisão do depositário judicial .

Projeto de Lei nº 1.284, de 1999 (Do Sr.
Frei~e Júnior) - Cria subsídios e isenções fiscais
a s~rem aplicados em programas de redução das
desigualdades regionais na forma do art. 43 dá
CéÍnstituição Federal. , .

Projeto de Lei nº 1.286, de 1999 (Da Sr.
Gustav,b Fruet) - Acrescenta dispositivos qO art.
815 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1'916-
Código Civil Brasileiro .

Projeto de Lei nº 1.289, de 1999 (Dos Srs.
Sampaio Dóriqe Márcio Fortes) - Dispõe sobre
dedutibilidade, na determinação do lucro real tri
butável das pessoas jurídicas, de juros e outras
formas de remuneração decorrentes de emprésti-
mos e financiamentos tomados no exterior .
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Projeto de Lei nº 1.276, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nº 1.295, de 1999 (Do Sr.
Jair Meneguelli) - Veda a concessão de fiança Adolfo Marinho} - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de
por pessoa natural, nos contratos em geral. 40654 setembro de 1997, para' disciplinar a exploração

Projeto de Lei nº 1.277, de 1999 (Do Sr. e a condução de veículos de aluguel. 40667

Freire Júnior) - Altera dispositivo da Lei nº 9.294, Projeto de Lei nº 1.297, de 1999 (Do Senado
de 15 de julho de 1996, estabelecendo nova defi- Federal) PLS nº 174/99 - Determina a exibição,
nição para bebida alcoólica. 40655 nas peças publicitárias veiculadas em todos os

Projeto de Lei nº 1.278, de 1999 (Do Sr. meios de comunicação, do número de registro
Freire Júnior) - Dispõe sobre o atendimento às dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sa-
vítimas de violência sexual. 40655 - - nitária, alterando o art. 23 do Decreto-Lei nº 986,

de 21 de outubro de 1969, e o art. 58 da Lei
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. 40668



40703

40701

40701

40698

40699

40702

40699

Projeto de Lei nº 1.330, de 1999 (Do Sr.
Eber Silva) - Dispõe sobre a inclusão dos muni-

Projeto de Lei nº 1.323, de 1999 (Do Sr.
Walderley Martins) - Dispõe sobre a obrigatorie
dade qe adequação dos sistemas computaciona-
is à transição para o ano 2000 .

Projeto de Lei nº 1.324, de 1999 (Do Sr.
Dino Fernandes) - Dispõe sobre a locomoção de
contribuintes do INSS por ambulâncias .

Projeto de Lei nº 1.325, de 1999 (Do Sr.
Sérgio Reis) - Acrescenta dispositivo à Lei
nº 9.472, de 16 de junho de 1997, que dispõe so
bre a organização dos serviços de telecomunica
ções, a criação e funcionamento de um órgão re·
gulador e outros aspectos institucionais, nos ter
mos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.......

Projeto de Lei nº 1.326, de 1999 (Da srª
Luci Choinacki) - Dá nova redação ao inciso I do
art. 2º da Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de
1991, que dispõe sobre a concessão do benefí
cio do seguro-desemprego a pescadores artesa-
nais durante os períodos de defeso .

Projeto de Lei nº 1.327, de 1999 (Do Sr. Vi
cente Caropreso) - Dispõe sobre a veiculação de
programas de saúde pública nas emissoras de
televisão .

Projeto de Lei nº 1.328, de 1999 (Do Sr. Vi
cente Caropreso) - Obriga a entrega de resumo
do histórico de atendimento aos pacientes subme-
tidos à internação eletiva ou de emergência .

Projeto de Lei nº 1.329, de 1999 (Do Sr.
Nelson Proença) - Restaura a vigência da Lei
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, na aquisição de automóve
is destinados ao transporte autônomo de passa
geiros e ao uso de portadores de deficiência físi
ca, altera o art. 6º da mesma lei e dá outras pro-
vidências ..

40693

40695

40692

40692

40691

40691

40688

40688

40690
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e altera a redação' dos incisos 11 e 111 do art. 22 da Projeto de Lei nº 1.320, de 1999 (Do Sr.
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.............. 40685 Ronaldo Vasconcellos) - Altera a Lei nº 9.504, de

Projeto de Lei nº 1.309, de 1999 (Do Sr. 30 de setembro. ~e ~,99~, que "estab~lece nor-
Wagner Salustiano) _ Tipifica conduta de escre- mas para ~s :'elçoes a fim de de~ermrnar prazo
ver ou "pichar" coisa alheia, modificando o art. para permlssao da propaganda eleitoral. . 40696

163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro Projeto de Lei nº 1.321, de 1999 (Do Sr.
de 1940 - Código Penal. 40686 Ronaldo Vasconcellos) - Altera a Lei nº 9.504, de

Projeto de Lei nº 1.310, de 1999 (Do Sr. 30 de sete~b~o de 1~97, que esta~elece n~rmas
Wagner Salustiano) - Isenta os condutores estu- para as. elelçoes a fim de ~etermrnar o numero
dantes do pagamento de pedágios nas rodovias de candidatos em cada partido. 40696

federais. 40687 Projeto de Lei nº 1.322, de 1999 (Do Sr.
Aldir Cabral) - Altera o art. 8º da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a. pro-
teção do consumidor, e dá outras providências. ... 40697

Projeto de Lei nº 1.311, de 1999 (Do Sr.
Wagner Salustiano) - Altera o art. 83 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução
Penal - para criar, nas penitenciárias, alojamentos
para portadores de doenças infecto-contagiosas e
de doenças sexualmente transmissíveis .

Projeto de Lei nº 1.312, de 1999 (Do Sr.
Wagner Salustiano) - Dispõe sobre a concessão
de passaporte diplomático .

Projeto de Lei nº 1.313, de 1999 (Do Sr.
Pedro Fernandes) - Dá nova redação ao art. 4º
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá
outras providências .

Projeto de Lei nº 1.314, de 1999 (Do Sr.
Valdeci Oliveira) - Determina que as emissoras
de televisão é salas de exibição destinem quotas
de programação mensal para filmes produzidos
em países latino-americanos e dá outras provi-
dências .

Projeto de Lei nº 1.315, de 1999 (Do Sr.
Regis Cavalcante) - Proíbe a cobrança por parte
das concessionárias de serviços públicos, de
serviços não autorizados por escrito por seus
usuários .

Projeto de Lei nº 1.316, de 1999 (Do Sr.
Regis Cavalcante) - Autoriza o acompanhamen
to de enfermos internados em hospitais públicos
e conveniados ao SUS e dá outras providências..

Projeto de Lei nº 1.317, de 1999 (Do Sr.
Regis Cavalcante) - Revoga o parágrafo único
do art. 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevere-
iro de 1967 .

Projeto de Lei nº 1.318, de 1999 (Do Sr.
Heráclito Fortes) - Cria o Programa Complemen
tar de Apoio à Saúc!e., permitindo deduzir, na de
claração do Imposto de Renda, as doações feitas
a hospitais, maternidades, casas de saúde e
postos de saúde da rede pública .

Projeto de Lei n2 1.319, de 1999 (Do Sr.
José Carlos Elias) - Isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados os bens de uso agríco-
la, nas condições que especifica .
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40724

40722

40721

Projeto de Lei nº 1.357, de 1999 (Do Sr.
Ubiratan Aguiar) - Altera a redação dos arts. 1º e
3º da Lei nº 9.257, de 9 de janeiro de 1996. ......... 40731

Projeto de Lei nº 1.360;" de 1999 (Do Sr.
Nilton Capixaba) - Altera o art. 147 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, quanto
aos locais de exame de prática de direção. .......... 40733

Projeto de Lei nº 1.365, de 1999 (Do Poder
Executivo) Mensagem nº 685/99 - Altera o

Projeto de Lei nº 1.349, de 1999 (Do Sr.
Inácio Arruda) - Obriga o Poder Público a reali
zar licitação para contratar serviços para elabora
ção do Estudo de Impacto Ambiental - ElA e res
pectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. ..

Projeto de Lei nº 1.351, de 1999 (Do Sr.
Rubens Bueno) - Dispõe sobre o mandado de
segurança coletivo ..

Projeto de Lei nº 1.353, de 1999 (Do Sr.
Luiz Antonio Fleury) - Modifica a redação do art.
10 e revoga o art. 8º da Lei nº 9.034, de 3 maio
de 1995 - Lei do Crime Organizado ..

Projeto de Lei nº 1.354, de 1999 (Do Sr.
Marcelo Castro) - Dá nova redação ao art. 366
das Disposições Gerais e Transitórias da Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965 ..

Projeto de Lei nº 1.356, de 1999 (Do Sr.
Evilásio Farias) - Cria incentivos fiscais à assina
tura de convênios entre a iniciativa privada e os
presídios para o emprego de mão de obra carce-
rária .

Projeto de Lei nQ 1.347, de 1999 (Do Sr.
Paulo Marinho) - Modifica a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, estabelecendo critério adi
cionai à habilitação de entidades para a presta
ção de Serviço de Radiodifusão Comunitária.......

Projeto de Lei nº 1.348, de 1999 (Do Sr.
Paulo Marinho) - Acrescenta parágrafo ao art.
273 do Código de Processo Civil para proibir a
concessão da tutela antecipada que autorize o
funcionamento de rádio clandestina ..

40709

40712

40713

40711

40709

40707

Projeto de Lei nº 1.343, de 1999 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Determina adaptação nos apa
relhos com brinquedos e equipamentos dos par-
ques de diversão. 40718

Projeto de Lei nQ 1.334, de 1999 (Do Sr.
Cunha Bueno e outros) - Dá a denominação de
"Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho"
ao aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco .

Projeto de Lei nº 1.335, de 1999 (Do Sr.
José Antonio) - Dá nova redação aos arts. 49 e
57 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
que dispõe sobre partidos políticos ..

Projeto de Lei nº 1.336, de 1999 (Do Sr.
José Antonio) - Dá nova redação ao art. 6Q da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
"Estabelece normas para as eleições" ..

Projeto de Lei nº 1.338, de 1999 (Do Sr.
Freire Júnior) - Acrescenta dispositivo à Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula di-
reitos e obrigações relativos à propriedade indus-
trial. .

Projeto de Lei nº 1.340, de 1999 (Do Sr.
Freire Júnior) - Acrescenta dispositivo ao art.
1.503 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916,
Código Civil, e ao art. 262 da Lei nº 556, de 25
de junho de 1950 - Código Comercial. .

Projeto de Lei nQ 1.341, de 1999 (Do Sr.
Freire Júnior) - Dispõe sobre a criação do Con-
selho Federal e dos Conselhos Regionais de
Atuária e dá outras providências ..

Projeto de Lei nº 1.342, de 1999 (Do Sr.
Roberto Argenta) - Dispõe sobre a isenção de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de automóveis movidos a álcool hidra-
tado por representantes comerciais, e dá outras
providências........................................................... 40717
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cípios do norte e do noroeste fluminense na área Projeto de Lei nº 1.344, de 1999 (Do Sr.
de atuação da Superintendência dQ Desenvolvi- Alberto Fraga) - Determina a parada obrigatória
mento do Nordeste - SUDENE. 40704 dos veículos de aluguel (táxis) nos postos policiais.. 40718

Projeto de Lei nº 1.331, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei "nº 1.346, de 1999 (Do Sr.
Badu Picanço) - Altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de Paulo Marinho) - Modifica a Lei nº 9.294, de 15
11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a pro- de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições
teção do consumidor e dá outras providências". ...... 40705 à propaganda de produtos fumígenos, bebidas

Projeto de Lei nº 1.332, de 1999 (Da srª alc~ólicas, medicamentos, tera~ias e defensivos
Veda Crusius) - Altera o art. 25 da Lei nQ 6.515 agnc~la~, _nos termos do § 4 do art.. 2~0 d~

, Constlturçao Federal", estabelecendo limites a
de 26 de dezembro de 1977.................................. 40705 bl' 'd d d d t f I b b'd Ipu ICI a e e pro u os umlgenos e e I as a-

Projeto de Lei nº 1.333, de 1999 (Do Sr. coólicas..................................... 40719
Cunha Bueno) - Modifica o art. 280 da Lei
nº 9.503, de 1997, determinando novos procedi-
mentos para a lavratura do auto de infração de
trânsito. 40706
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40754

40752

40751

40753

40750

40750

40748

40747

40746

JORGE COSTA (PMDB - PA) - Apelo ao
Ministro Paulo Renato, da Educação, para ado
ção de medidas destinadas a solucionar a preca-

ZAIRE REZENDE (PMDB - MG) - Posicio
namento do Governador Itamar Franco, do Esta
do de Minas Gerais, contrário à privatização de
Furnas Central Elétricas S.A. e das Centrais Elé
tricas de Minas Gerais - CEMIG. Conclusão do
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito,
instaurada pela Assembléia Legislativa do Esta
do de Minas Gerais, para investigação da venda
de ações ordinárias da Cemig. Concessão de
prêmios à empresa pela revista Mercado Co-
mum .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Realiza
ção do Grito dos Excluídos por ocasião das co
memorações do Dia da Independência do Brasil
- 7 de setembro. Apoio à proposta de realização
de plebiscito sobre a continuidade de pagamento
da dívida externa brasileira ..

CAIO RIELA (PTB - RS. Como Líder.) 
Homenagem ao engenheiro agrônomo e ovino
cultor Francisco Jorge Bofill, do Município de
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Reexa
me, pelo Ministério da Educação, da proposta
de extinção do Programa Especial de Treina
mento - PET, instituído pela Coordenação do
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES .

RICARDO BERZOINI (PT - SP) - Protesto
contra não-realização, pela Casa, de sessões de
liberativas na presente semana. Reportagem do
jornal Gazeta Mercantil sobre inadimplência de
instituições bancárias junto ao Programa de Estí
mulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional - PROER. Necessi
dade de investigação das atividades do Banco
Central do Brasil. .

40745

Projeto de Lei nº 1.386, de 1999 (Do Sr.
Wanderley Martins) - Insere parágrafo único ao
art. 85 da Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro ..

Projeto de Lei nº 1.387, de 1999 (Do Sr.
Marcelo Teixeira) - Altera a Lei nº 9.503, de 23

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 de setembro de 1997, que institui o Código de
- Código Penal. 40735 Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a aplicação

Projeto de Lei nº 1.367, de 1999 (Do Sr. de multas de trânsito .

Lino Rossi) - Denomina "João Luiz de Souza" o Projeto de Lei n2 1.389, de 1999 (Do Sr.
viaduto sobre a rodovia BR-364, km 11, acesso à Rubens Bueno) - Permite o parcelamento das fé-
Rodovia dos Imigrantes. 40737 rias do trabalhador em até três períodos de dez

Projeto de Lei nº 1.369, de 1999 (Do Sr. dias e dá outras providências ..

Geraldo Magela) - Dá nova redação ao § 1º do Projeto de Lei nº 1.390, de 1999 (Do Sr. Ri-
art. 261 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de cardo Izar) - Regula a veiculação de propaganda
1997....................................................................... 40738 em painéis eletrônicos .

Projeto de Lei nº 1.376, de 1999 (Srs. IV - Pequeno Expediente
Geraldo Magela e Marcelo Déda) - Institui a per- PEDRO CHAVES (PMDB - GO) - Urgente
missão para dedução de percentual da dívida implantação da Hidrovia do Araguaia para escoa-
dos Estados, Distrito Federal e Municípos, a ser mento da produção agrícola da região Cen-
aplicado em programa de combate à fome e à tro-Oeste ..
miséria, que especifica, e dá outras providências. 40738

Projeto de Lei nº 1.377, de 1999 (Do Sr.
Sérgio Reis) - Altera o § 1º do art. 26 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação............. 40739

Projeto de Lei nº 1.378, de 1999 (Do Sr. Dr.
Hélio) - Dispõe sobre a criação de Área de Prote
ção Ambiental - APA, no Distrito de Sousas, Mu-
nicípio de Campinas, Estado de São Paulo...... ...... 40741

Projeto de Lei nº 1.379, de 1999 (Do Sr.
Wilson Santos) - Proíbe a cobrança de taxa de
religação por concessionárias de distribuição de
água e esgoto. 40742

Projeto de Lei nº 1.382, de 1999 (Do Sr.
Glycon Terra Pinto) - Modifica a Lei nº 9.294, de
15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propagana de produtos fumíge
ros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art.
220 da Constituição Federal"................................. 40742

Projeto de Lei nº 1.383, de 1999 (Do Sr.
Regis Cavalcante) - Obriga os fabricantes de be
bidas e cigarros a manterem ou financiarem insti
tuições médicas voltadas à recuperação de de-
pendentes. 40744

Projeto de Lei n9 1.385, de 1999 (Do Sr.
Paulo Paim) - Acrescenta parágrafo único aos
arts. 14 da Lei nº 8.212 e 13 da Lei nº 8.213, am
bas de 24 de julho de 1991, para incluir o benefi
ciário do seguro-desemprego na qualidade de
segurado facultativo do Regime Geral da Previ-
dência Social. 40744
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riedade do ensino nas regiões interioranas, parti- NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Realiza-
cularmente na Amazônia. Apresentação de pro- ção de audiências públicas com comunidades in-
jeto de lei sobre serviço profissional alternativo terioranas no âmbito dos trabalhos da 2il Aproxi-
ao serviço militar, destinado a suprir a carência mação do Zoneamento Socioeconômico Ecológi-
de profissionais de nível universitário no interior co - ZSEE, do Planafloro - PNUD, no Estado de
do País. 40755 Rondônia. 40763

PAULO PAIM (PT - RS) - Protesto contra a
falta de debate de propostas de desenvolvimento
social por parte da Comissão Especial Mista de
Combate à Pobreza, do Congresso Nacional. Ne
cessidade de discussão, no âmbito das Comis
sões de Reforma Tributária e do Orçamento, so
bre a viabilização de recursos para programas na
área social. 40756

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Participação do orador em reunião da Subcomis
são do Desenvolvimento Regional, da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, da Casa,
para debate sobre as expectativas do semi-árido
nordestino relacionadas aos recursos do Orça
mento da União e à execução do Plano Plurianual
- PPA..................................................................... 40756

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Ausên
cia do crescimento da oferta de vagas no ensino
superior do ~aís. Precariedade do desempenho
do programa governamental de crédito educativo. 40757

PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG) 
Indignação do orador com o quadro estarrecedor
de miséria no País. 40758

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) - Trans-
curso do Dia do Médico-Veterinário - 9 de se-
tembro. 40759

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ) 
Contrariedade à decisão da Petrobras SA e da
subsidiária Transpetro de terceirização da opera
ção dos navios da Frota Nacional de Petroleiros
- FRONAPE. .. 40760

CàNFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Como
Líder.) - Apoio à Administração do Prefeito Pas
tor Ismael, do Município de Mirante da Serra,
Estado de Rondônia.r 40761

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Realização, na Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, de audiência pública so
bre a reforma do Poder Judiciário. Importân
cia da Justiça do Trabalho para os trabalhado
res brasileiros. Relevância do papel do Tribu
nal Regional do Trabalho no Estado de Ron-
dônia. 40761

FEU ROSA (PSDB - ES) - Defesa de ado
ção de políticas para o desenvolvimento do País
com controle da inflação e do déficit público. ........ 40762

JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Impor
tância da duplicação da BR-232 para o Estado
de Pernambuco..... 40765

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) 
Encaminhamento ao Ministério Público de de
núncia contra a Empresa Brasileira de Telecomu
nicações - EMBRATEL, por prática de sonega
ção de impostos. Imediata criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação ele ir
regularidades no processo de privatização do
Sistema Telebrás. 40766

V - Grande Expediente
PEDRO CELSO (PT - DF) - Inconsistência

do Plano Plurianual - PPA, do quadriênio
2000/2003. Estagnação da economia brasileira.
Manutenção, pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social - BNDES, da políti
ca de financiamento de emprésas de capital es
trangeiro. Pauta de reivindicações do 5º Grito dos
Excluídos, realizado pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB.' Apoio à proposta
de- realização de plebiscito sobre a continuidade
de pagamento da dívida externa brasileira, apre
sentada pela CNBB. Desqualificação, pelo Pre-
sidente da República, de ações da Oposição. ..... 40767

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Como
Líder.) - Imediata regularização, pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social, do paga
mento de precatórios para com trabalhadores
rurais aposentados. Aprovação, pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, do
projeto de lei sobre fixação de valor para exe
cução de ações judiciais transitadas em julga-
do........................................................................... 40772

ZAIRE REZENDE (PMDB - MG) - Ho
menagem póstuma a D. Hélder Câmara.
Estranheza quanto a concurso de empresa
estrangeira na elaboração do Programa Avan
ça Brasil. Indagação sobre a indefinição das
fontes de recursos para a execução do pro-
grama. 40773

VI - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: ANTONIO

KANDIR; INALDO LEITÃO; INALDO LEITÃO E
OUTROS........... 40775

ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Como
Líder.) - Insensibilidade do Governo Fernando
Henrique Cardoso diante dos clamores sociais.
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40787

40787

40787

40786

40780

VII - Comunicações Parlamentares

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Imper
feições do Plano Plurianual - PPA, do qua
driênio 2000/2003. Djscriminação das regiõef!
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo Gover
no Federal, no tocante à distribuição de recur-
sos ..

Processo de desindustrialização e perda de ca- adoção de medidas emergenciais a favor das
pacidade científica e tecnológica no País ;..... 40779 populações atingidas pela seca no Estado da

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder.) _ ,Paraíba ..
\Pontos essenciais das propostas do Partido dos ,PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.) -

Trabalhadores quanto à questão das dívidas dos Congratulações ao Presidente da República pe-
agricultores. Anúncio de apresentação de projeto las indicações de Alcides Tápias e Pedro Parente
de lei sobre limites e critérios para o financia- para Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
mento da agricultura e implemento da reforma Comércio e Ministro-Chefe da Casa Civil, res-
agrária no País. .. 40779 pectivamente .

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Saudação ao ex-Deputado Jesus Tajra .

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Gestões do orador e dos Deputados Paes Lan
dim e Joel de Hollanda, junto ao Ministro Paulo
Renato, da Educação, em defesa da implantação
da Universidade Federal Rural do São Francisco.
Minuta encaminhada ao Ministro sobre o assun-
to ..

BABÁ (PT - PA) - Violência praticada pela
Polícia Militar do Estado do Pará em repressão
às manifestações populares na realização do
Grito dos Excluídos. Exigência de anulação do
julgamento de oficiais da PM envolvidos no
massacre de trabalhadores rurais sem-terra no
Município de Eldorado dos Carajás, Estado do
Pará....................................................................... 40781

GEOVAN FREITAS (PMDB - GO) 
Problemática do sistema penitenciário brasi-
leiro. 40782

CARLOS BATATA (PSDB - PE) - Ado
ção de providências emergenciais e de ações
estruturadoras para amenização dos efeitos
da seca na região Nordeste. Imperativo de
ações de fomento, por parte do Banco do Bra
sil e do Banco do Nordeste, para fortaleci
mento da economia do interior nordestiho e fi
xação do homem no campo. Saudação aos
médicos-veterinários do País, em especial do
Estado do Pernambuco, pelo transcurso da
data comemorativa da categoria - 9 de se-
tembro. 40783

PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.) 
Transcurso do Dia do Médico-Veterinário - 9 de
setembro.............................. 40784

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF)
- Descaso governamental diante do alastramen
to das queimadas no País. Descumprimento pe
los organizadores da 711, Exposição Agropecuá
ria de Brasília, Distrito Federal, de legislação re
ferente ao pagamento de meia-entrada pelos
estudantes. .. 40785

INALDO LEITÃO (PMDB - PB. Pela or-
dem.) - Anúncio de encaminhamento de indica-
ção ao Ministério da Integração Nacional para

VIII - Encerramento

2 - ERRATA
a) Seção de Publicação no Diário da

Câmara dos Deputados (OCO nº 85, de
14-5-99, pág. 20718, coluna 2).

COMISSÕES

3 - ATA DA COMISSÃO
a) Comissão Especial destinada a acom

panhar a aplicação da Lei n2 9.503/97 (Aplica
ção do Código de Trânsito), * 4ª Reunião, em
1º-1 0-99. 40795

*Ata com notas taquigráficas.

4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio, nº 7, em 9-9-99. 40804
5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio, n2 3 em 9-9-99. 40804
6-MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9-COMISSÃO

SUPLEMENTO

Atas da 1311, a 3311, Reuniões da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC
n2 175-A/95 sairão publicadas em suplemento a
este Diário.
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Ata da 152ª Sessão, em 9 de setembro de 1999

Presidência dos Srs.: Themístocles Sampaio, Waldemir Moka,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Havendo número regimental, .está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 2º Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

O SR. WALTER PINHEIRO, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM NQ 1.274

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo Geral
de Cooperação celebrado pelo Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil no âmbito da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa, em Praia, Cabo
Verde, em 17 de julho de 1998.

Brasília, 9 de setembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nQ 292/MRE

Brasília, 19 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada considera

ção de Vossa Excelência o anexo texto do "Acordo Ge-

ral de Cooperação no âmbito da Comunidade dos Paí
ses de Língua Portuguesa", assinado ernl7 de julho
de 1998, por ocasião da 11 Conferência de Chefes de
Estado e de Governo da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, realizada em Praia, Cabo Verde.

2) Com o advento da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, foram estabelecidos três veto
res estrangeiros que orientam a programação das
suas atividades, a saber: o da conceliação políti
co-diplomática, o da valorização da língua portuguesa
e o da cooperação para o desenvolvimento socirJeconô·
mico dos seus habitantes.

3) Nesse sentido, os termos desse acordo vêm
suprir uma lacuna ao estabelecer os procedimentos e
diretrizes regulamentadores das relações de coope~

ração na comunidade.
4) O acordo em questão tem por objetivo a im

plementação de programas e projetos de cooperação
conjuntos, de interesse das partes contratantes no
âmbito da CPLP, particularmente nas áreas identifi
cadas pelo Conselho de Ministros e aprovadas pela
Conferência de Chefes de Estado e de Governo.

5) A cooperação prevista no documento envol
verá instituições dos setores públicos e privado. bem
como organizações não governamentais dos Esta
dos-Membros. Para assegurar a eficaz implementa
ção do acordo está prevista a constituição de pontos
focais, como organizadores das ações nos Esta
dos-Membros, que coordenarão e supervisionarão a
execução dos programas e projetos apmvados no
âmbito do Acordo Geral, e que se reunirão periodica
mente com o Secretariado Executivo dêl CPLP para
avaliar os resultados dos programas e projetos
executados.

6) Com vistas ao encaminhamento (jo assunto à
apreciação do Poder Legislativo, conforme prevê o in
ciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, submeto a
Vossa Excelência o projeto de Mensagem ao Con~

gresso Nacional, juntamente com as cópias autenti~

cadas do Acordo.
Respeitosamente, - Luiz Felipe L8mpreia,

Ministro de Estado das Relações Exterioreso



Artigo 49

1) Os Estados membros proponentes poderão
diligenciar em conjunto ou separadamente na
procura do financiamento necessário à execução
dos projetos aprovados a fundos próprios ou a ou
tros doadores.

2) Com esta finalidade, a CPLP utilizará o Fun
do Especial.

Artigo 59

1) Os Estados membros designarão um pOl'}to
focal como órgão coordenador nacional de progra
mas e projetos a serem desenvolvidos no âmbito do
presente acordo.

o 3) Os pontos finais e o Secretariado Executivo
reunir-se-ão ordinariamente com a finalidade de
cumprir o objeto deste acordo antecedendo o en
contro anual dos Ministros e, extraordinariamente,
quando for solicitado por pelo menos dois Estados
membros.

Artigo 69

Os pontos focais deverão criar equipes de iden
tificação e instrução dos programas e projetos da
CPLP, que serão integradas por técnicos dos Esta
dos membros envolvidos e que lhes submeterão os
resultados de sua prévia avaliação.

Artigo 79

1) A coordenação e supervisão do acompa
nhamento da execução dos programas e projetos
aprovados cabe aos pontos focais das partes envol
vidas.

2) Nas reuniões dos pontos focais e do Secreta
riado Executivo, as partes envolvidas avaliarão perio
dicamente os resultados dos projetos.
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ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO NO nidos mecanismos e procedimentos a serem adota-
ÂMBITO DA COMUNIDADE DOS PAíSES dos pelas partes contratantes;

DE LíNGÚA PORTUGUESA 2) Os programas e projetos de cooperação de-
Os Estados membros da Comunidade dos Paí- verão contar com a adesão explícita de pelo menos

ses de Língua Portuguesa, doravante denominada dois Estados membros, para além do Estado propo-
CPLP, considerando: nente.

os seculares laços históricos, culturais e políti- 3) Os Estados membros proponentes compro-
cos que unem os seus povos e que refletem um rela- metem-se a proporcionar os meios adequados à reali-
cionamento especial e uma experiência acumulada zação dos programas e projetos, incluindo os meios fi-
por anos de convivência, alicerçados no uso de um nanceiros, de acordo com as suas disponibilidades e
idioma comum; mecanismos próprios, ou com os recursos internacio-

a necessidade de promover o desenvol,vimento nais eventualmente disponíveis. Os Estados membros
de uma cooperação mutuamente vantajosa na base que aderirem aos programas e projetos posteriormen-
do respeito pelos princípios da igualdade soberana te deverão indicar a forma de sua participação técni-

co-financeira.dos Estados, da integridade nacional, do primado da
democracia, do estado de direito e do respeito dos di
reitos humanos eda justiça social;

a conveniência de estabelecer diretrizes no
âmbito da CPLP que regulamentem as relações de
cooperação, de modo a reforçar o diálogo político e a
solidariedade existentes;

o interesse de intensificar o intercâmbio de coope
ração existente entre as partes contratantes, visando
ao desenvolvimento e o progresso dos seus povos;

os objetivos fixados na Declaração Constitutiva
da CPLP;

Acordam o seguinte:

Artigo 1º

1) O presente acordo tem por objetivo a imple
mentação de programas e projetos de cooperação
conjuntos de interesse das partes contratantes no
âmbito da CPLP, particularmente nas áreas identifi
cadas pelo Conselho de Ministros e aprovadas pela
Conferência de Chefes de Estado e do Governo.

2) Os projetos de cooperação serão implementa
dos por meio de ajustes complementares a este acordo.

Artigo 29

1) A cooperação a ser desenvolvida abrangerá
os Estados membros da CPLP bem como outros
membros que venham a aderir à Organização, po
dendo envolver terceiros Estados ou organizações in
ternacionais.

2) As modalidades de cooperação em caso al
gum se sobreporão aos mecanismos bilaterais ou mul
tilaterais utilizados pelos signatários deste acordo.

Artigo 39

1) Para a implementação dos programas e pro
jetos de cooperação, objeto deste acordo, serão defi-
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Artigo 82

As dúvidas relacionadas com a interpretação e
aplicação deste acordo serão esclarecidas ou dirimi
das no Conselho de Ministros após consulta ao Comi
tê de Concertação Permanente, consoante a Decla
ração Constitutiva da CPLP.

Artigo 92

O Acordo Geral entrará em vigor no trigésimo
dia posterior à data do depósito, junto do Secretaria
do Executivo, da última das notificações, depois de se
encontrarem cumpridas as formalidades constitucio
nais previstas pelo direito de cada uma das partes
para a sua vinculação internacional ao acordo.

Feito e assinado na cidade da Praia, a 17 de Julho de 1998.

Pelo Governo da República de Angola

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Pelo Governo da República d
r

Pelo Govern daRep~ da Guiné-Bissau

·· ..L
Pelo Governo da R,épublica Portuguesa

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

.~.' . :lAR~"10CO
Secretário Executivo

4
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AVISO NQ 1.479 - C. CIVIL

Em 9 de setembro de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República relati
va ao texto do Acordo Geral de Cooperação celebrado
pelo Governo da República Federativa do Brasil no âm
bito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N!! 1.275

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Peru sobre Cooperação entre
as Academias Diplomáticas de Ambos os Países, ce
lebrado em Lima, em 21 de julho de 1999.

Brasília, 9 de setembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM. NQ 307/MRE

Brasília, 31 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho -a honra de elevar à apreciação de Vossa

Excelência o anexo texto do "Acordo entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Peru sobre Cooperação entre as Academias Diplo
máticas de Ambos os Países", celebrado por ocasião da
visita de Vossa Excelência a Lima, em 21 de julho último.

2) Nos termos do acordo, inspirado nos que, nos
últimos dois anos, foram assinados com o Equador, o
Chile e o México, o Instituto Rio Branco e a Academia
Diplomática· do Peru intercambiarão informações
substantivas sobre os respectivos programas de es
tudos de formação e capacitação do pessoal diplomá
tico. As duas Instituições promoverão o intercâmbio
de professores e alunos e manterão consultas perma
nentes com vistas à organização de recursos e semi
nários de interesse para as duas Academias.

3) Submeto, assim, à alta consideração de Vossa
Excelência a presente Exposição de Motivos, juntamente
com a minuta de Mensagem ao Congresso Nacional e có
pias autênticas do acordo, com vistas apossibilitar as provi
dências necessárias para sua aprovação pelo Legislativo e,
por conseguinte, a entrada em vigor de seus dispositivos.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE OS GOVERNOS DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA

REPÚBLICA DO PERU SOBRE COOPERAÇÃO
ENTRE AS ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS DE

AMBOS OS PAíSES

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Peru
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Decidiram subscrever o seguinte Acordo de Co-

operação com vistas a favorecer uma melhor forma
ção e capacitação do pessoal do serviço exterior de
ambos os países e o desenvolvimento das tarefas de
pesquisa que lhe são próprias.

Artigo I

O Instituto Rio Branco do Brasil e a Academia
Diplomática do Peru manterão um ativo intercâmbio
de informação acerca de seus respectivos programas
de estudos, cursos, seminários e outras atividades
acadêmicas que desenvolverem.

Artigo 11

As referidas instituições intercambiarão infor
mações substantivas sobre as t'Qatérias e especiali
dades necessárias à formação e capacitação do pes
soal diplomático de ambos os países, no contexto do
processo de globalização e suas repercussões na po
lítica e no Estado.

Artigo 111

1) As referidas instituições facilitarão o inter
câmbio de professores, conferencistas, peritos e
pesquisadores nas áreas de interesse para ambas
as instituições, a fim de que dissertem sobre assun
tos de sua especialidade; bem como de alunos de
suas respectivas Academias.

2) A materialização deste intercâmbio se aperfei
çoará' mediante consulta prévia através dos canais di
plomáticos correspondentes.

Artigo IV

As referidas instituições manterão consultas e
organizarão cursos e seminários que se realizarão al
ternadamente em Brasília e em Lima.

Artigo V

As citadas instituições facilitarão o intercâmbio
de suas publicações e revistas, assim como de outras
instituições públicas e privadas dos respectivos paí
ses. A este respeito, as respectivas bibliotecas e cen
tros de documentação e de informática buscarão os
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mecanismos para lograr um efetivo sistema de comu
nicação e cooperação.

Artigo VI

As respectivas instituições intercambiarão infor
mações e coordenarão sua participação em reuniões
de organizações regionais e mundiais que agrupam
as academias e institutos de formação de diplomatas
e as instituições universitárias vinculadas às relações
internacionais. Estimular-se-á de maneira especial a
colaboração com a Reunião de Diretores de Acade
mias Diplomáticas da América Latina e dos Estados
do Caribe (ADALC).

Artigo VII

Dentro do marco dos objetivos expressado no
presente acordo, poderão realizar-se reuniões entre
autoridades de ambas as instituições em Brasília ou
em Lima.

Artigo VIII

O presente acordo entrará em vigor no 30º (trigé
simo) dia após haver a Parte brasileira comunicado à
Parte peruana que seus procedimentos internos foram
concluídos. O Acordo terá vigência por 3 (três) anos, re
novável automaticamente por igual período, salvo notifi
cação expressa de uma das Partes Contratantes, que
deverá comunicar a outra pelo menos 90 (noventa) dias
antes da data de seu vencimento.

Artigo IX

O presente acordo poderá ser modificado por
troca de notas diplomáticas, mediante entendimento
entre Contratantes, entrando a alteração el'J1 vigor na
forma do Artigo VIII.

Artigo X

O presente acordo poderá ser denunciado por
qualquer das Partes Contratantes mediante notificação
por via diplomática. A denúncia surtirá efeito 90 (noven
ta) dias depois da data de recebimento da notificação.

Feito em Lima, 21 de julho de 1999, em dois
exemplares originais, no idiomas português e espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República
Federativa do Brasil

Luiz Felipe Lampreia

Pelo Governo da República do Peru
Fernando Trazegnies Granda

AVISO Nº 1.480/C. CIVIL

Em 9 de setembro de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagém do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do
Peru sobre Cooperação entre as Academias Diplo
máticas de Ambas os Países.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM NQ 1.271

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do inciso 11 do art. 7º da Lei nº 9.069,

de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa Excelência
o demonstrativo das emissões do real referente ao mês
de julho de 1999, as razões delas determinantes e a po
sição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Brasília, 9 de setembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 728A1MF

Brasília, 31 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Encaminho à consideração de Vossa Excelên
cia, de acordo com o que estabelece o inciso" do art.
7º da Lei nº 9.069, de 29-6-95, o anexo demonstrativo
das emissões do real relativo ao mês de julho de
1999, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, para que
seja o referido demonstrativo enviado também aos
Excelentíssimos Senhores Presidentes das duas Ca
sas do Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan,
Ministro de Estado da Fazenda.

ANEXO AO OFíCIO PRESI-99/3.179, DE 31-8-99

Demonstrativo das emissões
do real - julho de 1999

1- A base monetária restrita e a emissão
11 - A base monetária ampliada
111- Os meios de pagamento (MI) e o multiplicador
IV - Os meios de pagamento amplos
V -Anexos
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DEl\10NSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

I. A base monetária restrita e a emissão

Emjulho. a base monetária. considerado o critério de média dos saldos diários, atingiu R$ 39,1 bi-

lhões. com expansão de 6.9% no mês e de 16.7% nos últimos 12 meses. Entre seus componentes. 0

saldo de papel-moeda emitido alcançou R$ 21.2 bilhões e o de reservas bancárias R$ 17,9 bilhões.

com incrementos de 3,3% e de 11,5%.

Consideradas as posições de final de período, o saldo da base monetária atingiu R$ 41,2 bilhões em

julho. com expansão de 24.1 % no mês e de 24,8% em 12 meses. O saldo do papel-moeda emitido

atingiu R$ 20.5 bilhões, com aumento de 3,6% no mês. e o das reservas bancárias. R$ 20,7 bilhões.

com acréscimo de 54,3%.
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Relativamente às fontes de emissão monetária com referêncianos fluxos acumulados no mês dejulho,

o conjtulto das operações com o sistema financeiro acumulou expansão monetária líquida de R$ 291

milhões. Esse resultado deveu-se, principalmente, às liberações de compulsóriO"s sobre os depósitos

dos Fundos de Investimento Financeiro (R$ 210 milhões) e do Sistema Brasileiro de Poupança e

Empréstimo (R$ 41 milhões).
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o fluxo mensal das operações com o Tesouro Nacional foi contracionista em RS 1.6 bilhão. A arreca

dação tributária alcançou RS 11.7 bilhões. registrando crescimento de 18.1 % em relação ao mês

anterior.

As operações com títulos públicos federais no mês, incluindo a atuação do Banco Central com o

objetivo de ajustar a liquidez do mercado monetário, foram expansionistas em R$ 9,3 bilhões. No

mercado primário. resgatou-se liquidamente R$ 8,4 bilhões, compreendendo R$ 4 bilhões de títulos

do Banco Central e RS 4,4 bilhões de títulos do Tesouro Nacional. No mercado secundário, foram

realizadas compras líquidas de R$ 1.1 bilhão. enquanto no extra-mercado, vendas líquidas de R$ 100

milhões.
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o saldo da base mOlJ.r:::tá.1iÍ.a llinpliada atingiu RS 406,9 bilhões ao final do mês dejulho, com expansão

de 1.5% nomê§ e no acumulado em 12 meses. Dentre os seus componentes, o saldo dos

títulos públicos tô(Rer,8.1S fora da carteira da Autoridade Monetária atingiu R$ 346,3 bilhões, ante

R$ 347.9 bil11ôe;s no mês de junho. O saldo dos títulos de emissão do Tesouro Nacional registrou

acrésCLlTIO de no alc3nçlli1do R$ 267 bilhões. enquanto aquele relativo aos títulos de emis-

são do Banco Ceníx,Ü registrou decréscimo de 4% no mês, atingindo R$ 79,2 bilhões.
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IH. Os meios de pagamento e o multiplicador

Os meios de pagamento (M1), com base no saldo m&iio diário, registraram incremento de 5,4% no

mês. acumulando crescimento de 11 % em 12 meses, seus componentes, o papel-moeda em

poder do público apresentou expansão de 3,4%. e os depósitos à vistE crescimento de 6,6%. Consi

derando-se o período de 12 meses. a moed8. mmmBJ expansão de 15.8%, e a moeda

eserill}Tal de 8.1 o,'Ó.
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o multiplicador monetário, com base no saldo diário, alcançou 1,22, ante 1,24 registrado emjunho.

Esse resultado foi irrfluenciado pelo comportamento dos bancos, que elevaram arelação entre reser

vas bancárias edepósitos àvista, enquanto o comportamento porparte do público manteve-se inalterado.
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IV. Os meios de pagamentos ampliados

--
O saldo dos meios de pagamento, no conceito ampliado (M4), atingiu R$ 503,3 bilhões emjulho,

apresentando expansão de 0,9% no mês. O estoque de títulos públicos federais em poder do público

não financeiro alcançou R$ 229,9 bilhões, com incremento de 2,2% e correspondendo a 45,7% do

total do agregado, comparativamente a 45,1 % ao final do mês anterior. Os depósitos de poupança

atingiram R$ 111,6 bilhões. com queda de 0,3%, e os títulos privados alcançaram R$ 97,3 bilhões,

com redução de 2,5%. A relação M4/PIB alcançou 51.2%, ante 50,9%, emjunho.
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IVo Os meios de pagamentos ampliados

o saldo dos meios 'de pagamento, no conceito ampliado (M4), atingiu RS 503,3 bilhões em julho,

apresentando expansão de 0.9% no mês. O estoque de titulos públicos federais em poder do público

não financeiro alcançou R$ 229,9bill1ões, com incremento de 2.2% e correspondendo a45,7% do

total do agregado, comparativamente a 45,1 % ao final do mês anterior. Os depósitos de poupança

atingiram R$ 111,6 bilhões. com queda de 0,3%, e os títulos privados alc:anc;aram R$ 97,3 bilhões,

com redução de 2.5%. A relação MiYPIB alcanç'.Ou 51.2%. ante 50,9%" ';:nliunho.



Setembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 40505
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10) As operações do Tesouro Nacional refletem
os pagamentos e recebimentos de recursos primários
do Tesouro, não incluindo, por conseguinte, as opera
ções com títulos de emissão do Tesouro. Por dispositi
vo da Constituição - art. 164, § 3º - esses recursos
devem estar depositados no Banco Central do Brasil.'

AVISO Nº 1,.0482 - C. CIVIL.

Em 9 de setembro de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re pública relati
va ao demonstrativo das emissões do Real referente ao
mês de julho de 1999, as razões delas determinantes e
a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo 6) As reservas bancárias expressam os depósi-
de emissão do real tos compulsórios, e possíveis excessos, em espécie

1) O Conselho Monetário Nacional, conforme sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema ban-
voto nQ 11/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999, uti- cário no Banco Central do Brasil.
Iizando a prerrogativa que lhe confere o art. 3º, § 4º, 7) As operações com..títulos federais referem-se ao
inciso 111 da Lei nº 9.069, de 29-6-95, alterou o parâ- resultado líquido das compras e vendas de títulos públi-
metro de vinculação entre a emissão do real e seu cos federais, bem como aos financiamentos tomados e
lastro em reservas internacionais, passando a adotar doados pelo Banco Central com lastro em títulos de
a paridade cambial corrente. emissão do próprio Banco Central do Brasil e do Tesouro

2) A Emissão Monetária Autorizada está esta- Nacional. O,conjunto dessas operações visa ao controle
belecida no art. 4º daquela lei, que diz: da liquidez, a administração das taxas de juros no curto

prazo e ainda a rolagem da dívida pública federal.
"Observado o disposto nos artigos an-

teriores, o Banco Central do Brasil deverá 8) As operações do setor externo referem-se,
obedecer, no tocante às emissões de real, o principalmente, às compras e vendas de moeda es

trangeira pelo Banco Central do Brasil, as quais resul-
seguinte: tam dos movimentos de exportação, importação, pa-

(I) limite de crescimento para o trimes- gamento e recebimentos de serviços, e das entradas e
tre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze saídas de recursos de origem financeira, isto é, das
vírgula trinta e três por cento) para as emis- aplicações e dos resgates dos investimentos de es-
sões de real sobre o saldo de 30 de setem-
bro de 1994; trangeiros nos mercados financeiro e de capitais, bem

como dos rendimentos obtidos nessas aplicações.
(11) limite de crescimento percentual 9) As operações com instituições financeiras

nulo no quarto trimestre de 1994 para as englobam todas as movimentações de reservas monetá-
emissões de real no conceito ampliado; rias entre o Banco Central e o sistema financeiro, decor-

(111) nos trimestres seguintes, obedeci- rentes do cumprimento de normas regulatórias estabe-
do o objetivo de assegurar a estabilidade da lecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tais como:
moeda, a programação monetária de que
trata o art. 6º desta lei estimará os percen- - encaixes em espécie sobre depósi-
tuais de alteração das emissões de real em tos de poupança;
ambos os conceitos mencionados acima." - encaixes em espécie sobre fundos

de investimento;
- assistência financeira de Iiquidez;
- recolhimento compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural; e
- outras contas.

No mesmo art. 4º, em seu § 2º, foi explicitado que
o Conselho Monetário Nacional, para atender a situa
ções extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central
do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cento) os va
Iares resultantes dos percentuais previstos.

·3) A Exposição de Motivos nº 206, de 30-6-94,
aprovada pelo Exmº Sr. Prêsidente da República fi
xou os critérios a serem adotados pelo Conselho Mo
netário Nacional na regulamentação dos eventuais
ajustes nos limites de emissão necessários para
atender circunstâncias excepcionais.

4) Em conformidade com o expresso no § 4º do art.
411 da Lei nll 9.069, o Voto CMN nº 84/94, que deu origem
à Resolução nº 2.082, de 30-6-94, dispôs sobre os limi
tes de emissão e a forma de lastreamento da nova uni
dade do Sistema Monetário Brasileiro, determinando que
para efeito do cumprimento dos limites de emissões au
torizadas, o volume de emissões realizadas será apura
do pela média dos saldos diários da base monetária.

5) O papel-moeda emitido é a unidade do Siste
ma Monetário Nacional em circulação, isto é, os reais
que estão fora do Banco Central do Brasil.
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PROJETO DE LEI
~~ 15-A, DE 1999

( Do Sr. Paulo Rocha)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

TER.i\10 DE RECEBIMENTO DE ENtENDAS

Obriga as escolas particulares a restítuir, em forma de desconto na mensalidade. o vaIar
eqUIvalente às aulas não dadas.

PROJETO DE LEI N° 15. DE 1999

(ÀS COMISSOES DE ~DUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO (ART. 54) -ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Proj\'l,!to Inicial

- Na Comissão de Educação. Cultura e Desporto:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

Nos termos do art. 119. "caput". I e § 1°. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. a Sr". Presidema determinou a abenura

" e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao projeto. a partir de 28 de maio de 1999, por

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

Sala da Comissão. 08 dejunho de 1999
, ri

0/'~'
Carla Rodrigues de Medeiros

Secretária
I) Congresso Nacional decreta:

Art. l' Nas lIlStimições privadas de ensino. nos niveis
fundameoral. :nedio e superior. cada aula representará valor monetário
equIvalente a razào enlIe o valor da mensalidade e o número de aulas. COMISSÃO DEEDüCAÇÃÓ, CULTURA E DESPORTO

,....t. 2' O valor correspondente às aulas não dadas em cada mês
sera resntuIdo ao educando na forma de desconto em mensalidade no mês
subsequente.

I· RELATÓRIO

Art. 3' A restimição prevista no artigo 2° não desobriga a escola
de proceder a reposição das aulas.

Art 4° As instimiçães privadas de ensino darão ampla
publicidade as suas grades de honirio.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JU5TIFICAÇ•.\O

o Projeto de Lei em analise visa abrigar as escolas
particulares a restituir. em forma de desconto na mensalidade CO mês

subseauente. o valor equivalente a aulas não dadas.

TramIta com apreciação conclusiva. nos termos do art. 24. 11

do RegImento Interno desta Casa.

Esgotados os procedimentos e prazos regimentais. não

foram recebidas emendas aos Projetos.

As escolas pnvadas não ocultam sua narureza empresarial. t
.;omum que tragam J tona esta condição ao justIficar sua busca pelo lucro.
Aliás. trata-se de setor que multo tem lucrado desde o miclO do Plano Real.

É o relatório.

11 • VOTO 00 RELATOR

A preooslção traz um tema relevante que. em nosso

entenaer. Ia dispõe de normas em vigor Que lhe são aplicav8ls

Cabe 80S sistemas de ensino f3::::er respert3r estas normas.

dispondo sobre a reposição de aulas.

Embora seja meritória a preocupação do autor. parece-nos
que a questão esteja melhor colocada na legislação de defesa do consumidor. A
escola pnvada presta um serviço, nos termos do art. 3°. § 2~ da Lei nO 8.078196

Código de Defesa do Consumidor. Esta a legislação que deve ser a referência
para o regular cumprimento da prestação contratual. Esta Casa estâ empenhada

em consolidar leis para redUZir o cipoal Juridica.

Do ângulo educacional é Importante Que as aulas sejam

repostas. observando-se no caso da educação bâsica a carga hemna mínima

anual de 800 horas. distribuídas por. no minímo 200 dias ae efetivo trabalho
escoiar. excluldo o tempo reservado das exames (art. 24. I, LDB). A Educação
Suoenar deve ter, segundo a LDB. 200 dias de trabalho acadêmico efetivo.
excluído o tempo reservado aos exames finaiS. (art. 47).

am~nt'3 ao PL na 15. dePar este motivo v·: 1i)S':

Ora. a aula representa uma contraprestação devida em função do
pagamento da prestação que corresponde à mensalidade. Receberse~
aulas eqw"ale a ennqueclmento ilicito. 'A U

).1esmo a reposIção posterior não elide o fato de que uma das
panes falhou ao cumprir o contrato. O educando tem o direiro de planejar sua
\1da e suas aandades fora da escola. As reposições em honirios incompatíveis
com oulIoS compronOssos que tenba. eqnivalem a não reposIção. É comum
reposições meramente "pro-forma", sendo que estas aulas não são ministradas
com a qualidade da aula normal.

Segundo a re\Osta "Exame". de 5 de março de 1998. o aumento
das matriculas e mensalidades foi cerca de duas vezes maior que a elevação do
custo de mia chegando ao mdice de 144%.

Se o aluno atrasa suas mensalidades está SUjeito a multas. Há até
escolas que cnam obstáculos para que assista aulas e faça provas, Ora, paro

que haja equilíprio contratual há que se punir a falha da escola quando está
descumprmdo o acordado.

Assun sendo. conto com o apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação desta proposição. apresentada pelo Deputado Chico Vigilante na
última laglSlatura.

~J ", ,. ,:-'.:'
Deputado NORBERTó-rÊIXEIR.'"

Relator

1999.

Sala da Comissão. er.
.-...

~e .'y~.'.9

/
de 1999.
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111 • PARECER DA COMISSÃO

A ComIssão de Educação, Cultura I~ DesporLo. em fr2IJfU30
ordinaria realizada hoje. rejeitou. contra os votos dos DepLw3dD3 Pedro '!Vilson.
Ademir Lucas. Agnelo Queiroz e Evandro Milhomen. o PrOjeto dE) LGi nO 15188, nos
termos do parecer do Relator. Deputado Norberto Teixeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Mana Elvira.
Presldenta; Marisa Serrano e Celcita Pinheiro. Vice-Presidentas: Ademir Lu~s.

Agnelo Queiroz. Átila Lira. Éber Silva. Eduardo Seabra. Evandro Mill1omen.
Fernando Marroni. Flávio Ams. Gastão Vieira. João Malas. Jonival Luc3B Junior.
José Melo. Luis Barbosa. Nelson Marchezan. Nilson Pinto, Norberto Teb[E!ira.
Osvaldo Biolchi. Oliveira Filho e Pedro Wilson,

Sala da Comissão. em 17 de agosto oel 999

./I~~::::>..-----7
//.,,-//./0'"

/n'eputada'Maria El1íirn
-y~~

PROJETO DE LEI
N~ 272-A, DE 1999

( Do Sr. Enio Bacci )

Dispõe sobre o funCionamento de lOjas de conveniências e congêneres (Unto
a postos de comerCialização de combustíveis e dá outras prOVidencia0

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUr,fliDOR. MEIO .".MBIErJTE E
MINORIAS. E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (/-IRT 54)
-ART 24.11)

SUMÁRIO

- Projeto Imclal

- Na Comissão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e Minonas
· termo de recebimento de emendas
•parecer do Relator
•substitutiVO oferecido pelo Relator
• termo de recebimento de emendas ao substitutiVO
•complementação de voto
•parecer da Comissão
· substitutiVO adotado pela Comissão

o CO'\GRESS() '\, o\CIO'\.AL decreta:

o\n. I" Aos proprietarios de pusto~, de
abastecimento de combustiveis que mantenham. n,' me,m,' k,caI. a
exploração de lojas de conveniências ou c')n~éncres. c<1mpete
obrigatoriamente:

I - tomar medidas que restrinjam (I aL'e~.:'" a :1rca de
bombas de combustíveis aquele,. veH:ld", que
efetivamente pretendam abastecer. c<llhmd•. ' ;1 IIHe
circulação de outros automúwis por C~;la art'a.

II - afixar. na parte interna c externa da 1\ 'Ia. c em
suas adiacências em locais \ iSl\ CI', ,1,"

freqüentadores. canazes contendo a dd, encn,'la
"PROIBIDO H'MAR' E EMITIR 5'0\5: EU
''OH}ffE. -:1BCSlJ 'O";

III • ""':1lmicar às autoridades responsáveis pela
seguI pca cmblica. solicitando seu auxilio imediato.
semp' . '~;le a segurança ou sossego público
estivert n :;endo perturbados ou seriamente
amea';~ ,)'; \",.,' freqüentadores do es!abelecimento:

IV - manler serviço de vigilância fixo no local. no
periodo compreendido entre ~~:oo e iJ6:00 horas,
que impeça e reprima a ocorrência de algazarras e
tumultos. bem como a emissão de sons d; qualquer
espécie em volume abusivo no perimetro do
estacionamento do posto.

Parágrafo único: O disposto no inciso IV destl~ artigo
somente será aplicável aos estabelecimentos que mantiverem abertas
as lojas no horário mencionado.

Art. 2" - É concedido um prazo de 30 (trinta) dias.
comados da data da publicação desta Lei. para que os postos de
comercialização de combustiveis por ela abrangidos promovam as
adaptações e tomem as providências exigidas.

An. ," - O Poder executivo. regulamentara a
presente. estipulando as penalidades para os estabelecimentos que
descumprirem a presente lei.

An. 4°· Revogam-se as disposi';ôes em cClntrario.

An. ~o • Esta lei entra em \" IgN na data de sua
publicação.

JUSTIFJCATII A

~os últimos anos tem se ampliado em nossa cidade
o número de postos de comercialização de combustlveis que
mantem. no mesmo local. as chamadas "Iojas de convcniencias".
onde são comercializadas diversas mercadorias. entre elas, cigarros.
lanches. bebidas alcool icas. Estes locais, principalmente. os que
permanecem abenos :!4 horas, têm se firmado como um ponto de
CIlCOntr0 e lazer para centenas de jovens. Lamentavelmente. o que
tem sido diversão e lucros para alguns, para outros tem sido uma
fonte de irritação. revolta. medo e esgotamento físico e mental.

Ocorre que. principalmente durante as madrugadas
dos finais de semana e nas vésperas de feriados têm se verificado
nestes locais. constantes e graves perturbações à ordem e a
segurança publica. bem como ao sossego dos moradores das
redondezas. Algazarras. brigas. os famosos "rachas". protagonizados
por motoristas irresponsáveis. e. principalmente. o uso abusivo de
equipamentos de som. compõem o quadro de inconveniências e de
irregularidades. em conseqüência da irresponsabilidade e da falta de
educação e respeito de alguns dos freqüentadores destes locais.
acobertadas e toleradas pela omissão e cumplicidade dos
proprietários. que preferem não tomar medidas enérgicas.

Tolerar passivamente tão injusta e perigosa
realidade. que já atinge várias áreas das cidades, não é mais
possl\'eI.

Sala das St:~Sties. em Ito de mart,'ll dI.:' 1499

Deputado ENIO B-1CC/
PDT/RS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE EMINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE L.EI N" 272199

Nos termos do Art 119 capul. I do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados. o Sr Pres,dente da Comissão
determinOu a abertura e divulgação. na Ordem do Dia das Comissões. de
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prazo para recebimento de emendas (5 sessões) no penado de 04105/99
11f05f99 Findo o prazo. nijo foram recebIdas emendas a

Sala da Comissão em 12 de maio de 1999

do dIreito ambIentaI. mn Cjuml,S D9 Inserem as C1UQSí6~3 dos serviços preswdos

pelos postos e ela poluiçi.la StJnaril.

Aurenllton Araruna lI!e Almeida
Secretáno

A titulo de a~-3MGlç02rIY0íltO. plUjJCJfftC1S que $(;]J9 aCi1;:sC!ds a

oroiblção eli?, venda dE: DG!Jiel,JS a!c6ollc<:l': nlJS lojas ele t'"'..Clnv::;nlG:rteml que

"unclonarem sm posto::. Q'J 3!J8GtCCWi18Ilto de Q'fT10UStl'.!GI3. Além de OJntnbUlr

cara as algazarras. a VGA~O do bobtdas n~5sas lOjas e. d8cldlOamente. um fator

<:le nsco Dara o trânSIto

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Ao temo 00 jXON.l:to deV'~' ..T'1 '3sr aCíGSCll::!as. mnda diSpOSIções

~ratanCld oas sarlltões 30 acscumDnm3t1r'D f!2 suas Q$terr('flí1ações Con:;HClerêlmo~,

;~gll a :-emeS$t] d~s!ja ê1tfiOJIç30 ao P',::':1t;f E{8CUtlVO via regulament;'lç.áo

Somos. pelos motiVos 8Y[JOStos. D818 8DioV3ç.ãO do PrOJeto ai!! LeI nO

Z72. c:e 1998. na forma do SubstltutlVt, QUEJ 3eJUl ;~Di'esentQI1l05

.".-...

de 1999

(

i
-~-12.'7I:/i..'=h" !

Ó8íJUl8do ~1~8~'(/OS Afcn'ls()

, I
d0 i .-vt,....k-""~

U

É o Voto.
~ .,

::;;;113 da COfTlIssão. em ::>

1- RELATÓRIO

efetivar medidas que restnnJam o acesso á área de bombas de

combustíveis apenas aos veiculos que pretendem abastecer:

- fixar cartazes comendo a advertência 'prolbido fumar e emitir

sons em volume abusIvo'.

- comunicar Imediatamente às autondades competentes os

casos de perturbação a segurança ou ao sossego públrcos:

• manter servIço de vlgllãncla no penodo entre 22:00 e 6.00

horas. com a finalrdaae de Impedir algazarras. tumultos e a emIssão de sons

em volume aouslvo.

Coube a nós a relatona da proPOSiçãO em eplgrafe. que estabelece

as segUintes obngações para os propnetános de postos de abastecimento de

combustíveis que mantenham a exploração de lOjas de conveniêncIa ou

congêneres.

O projeto concede um prazo de 30 dias para que os postas adaptem·

se a suas determinações. Remete a sua regulamentação ao Pocer ExecutiVO. na

qual deverão ser fixadas as p'1nalrdades para os estabeleCimentos que

descumpnrem suas dIsposIções

No prazo regImental. não foram apresentadas emendas à preposição

em leia nesta Câmara Têcnlca.

fJf;JI'J,~3[j st2bre o úmC'íon8m~nto da

lC!):3f; de ~EH'JVG)f1jdnc!8s e coogénems jurGta (J

J,;!O$tcs eis Cfjffl&!C!f)I!z,'lição d.SI rXJmbustiv<J1S e 016

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Vem em boa hora a preocupação do Ilustre Deputado ~nio Bacol de

regular o funCIonamento das lojas de conveniência em postos de abastecimento

de combustíveIs. De fato. alguns dos postos em que esse tipo de comercIo e

Instalado acabam transformando-se em locais de grandes arruaças. com prejuízos

para loda a população que mora em seus arredores.

Art. 1° E',;;.;:, h~l dr5iJ53 sQbn.~ o furv;iooam8nto as pos'i:as de

comerclailzação de COfl!blJ3ti\F~lZ. 8ail aroo uiÍ08.n;; OI.! rural. QIJe mantenham lojas

de convenlêncI3 e congêm~n3S, es1abl?{'3C9ndo mscfldes ':f~3m a assG-gurar o

sos~e90 e a segurança Cia DooulaÇiÍO

Art ;:0 t~o funCionamentO de posta::, ele GomercIElhz.aç.BO de

combustivel5. em area l.lrban;;! ou nJr.;;l(. qU8 maní:enham lOjas tje COnVi3n1ênc1i3 e

congêneres. serão ebSQrVeÔffiS as segulntz's FlCITfl;JS;

Na análise de um problema como esse. há que se ponderar que os

MUnlcipios são provavelmente a instância que mais eficazmente pode atuar em

sua solução. seja por meIo do estabeleCimento de normas coibindo. por exemplr

a emissão de sons a partir de determinado volume. seja pela fiscahzação di'

das normas estabelecidas.

veiculos que pi\::í.e.nd.31iJ ·,3iJ3Zt':!:;!.3í. pIQlbi,j.;i a !\'-m~ clrc.:wlsç-30 lje aU(fOS

automóveis C(jr l;:'';3S3 3t;~;3'

Não obstante, dado o caráter geral do problema. é positiva a ,d. -d,"

editar-se uma lei federal. AdemaIS, não se poce olvidar que â União cabe lecl clar

sobre normas gerais tanto no campo do direIto urbanistico. no qual se Insere a

regulação das atividades urbanas. como nos campos do direito do consumIdor e

b) IJ fumo no Jlítaflor d~ lôj;3. 11@ óm,3 de oamb,'3s d@ combustíveIs e

em (Od03 os locc;;s lí1dl;;~d(.I;? D:::/(JS órgãos competentes ou Dela

af~rornc,I.f.';Jç.So dO pt-::;:,.':>,
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c) a emlssâo de ruidos em niveis prejudiciais á saude e ao sossego

público. assim considerados os que Infnnglrem os padrões

estabelecidos por legislação federal. estadual ou mUnicipal.

Parágrafo Unlco. Serão afixados. na parte interna e externa da lOJa.

cartazes contendo a advertência "proibido fumar. consumir bebidas alcóolicas e

produzir sons em voiume abusIvo"

Art. 3° No posto de abastecimento de combustivel com lOja de

conveniência ou congênere que funCione no periodo entre 22:00 (vinte e duas) e

6:00 (seis) horas. será manl1do, durante esse periodo, serviço de Vigilância fixo,

com a finalidade de eVitar a ocorrência de algazarras e tumultos, bem como a

emissão de sons em volume abusivo,

Art 4° Ao propnetáno do posto de abastecimento de combustível

cabe:

I - assegurar a observância do disposto nos arts 2° e 3° desta lei;

11 - comunicar de Imediato aos órgãos competentes a ocorrência de

perturbações ou ameaças à segurança ou ao sossego público.

Art. 5° Sem prejuizo das sanções penaIs cabivels e de outras

penalidades previstas por legislação especifica, a infração às diSposições dos arts.

2°, 3° e 4° desta lei sUjertará o Infrator a uma ou mais das seguintes penalidades:

1- advertência;

11 - multa de 500 (quInhentos) a 5.000 (cinco mil) reais, cobrada em

dobro, em triplo e aSSIm suce'lslvamente, na reincidência;

III - suspensão parcial ou total de atividades.

Parágrafo Único. As penalidades serão aplicadas pelos órgãos

competentes com jurisdição sobre a via em que se localizar o posto de

abastecimento de combustíveis.

Art. 6° Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Sala da ComIssão, em .J!3 de r ~ de 1999

.~~/- I~V'~
Deputadj~Jónso !
Relator

/. /

""-'/
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 272199

Nos termos do Art. 119. caput. 11. do Regimento
Interno ds Câmara dos Deputados. o Sr Presidente da Comissão

determinou a abertura e divulgação. na Ordem do Dia das ComissõeS," de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no periodo de 29/06/99 a
05108/99 Findo o prazo. não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 1999.

I

1;' ,
Auremlton Araiuna de'Almelda

Secretário

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Na reunião ordinária realizada no dia 18 de agosto de 1999,

durante a discussão do nosso s'ubstitulivo, acatamos 'sugestão apresentada pelo

Nobre Deputado Luiz Biltencourt de indexar os valores da multa constante do

inciso 11. do art. 5°, com a seguinte redação, que foi aprovada por unânlmidade:

"Art. 5° ..

1- .

11 - multa de 500 (quinhentos) a 5.000 (cinco

mil) reais, cobrada em dobro, em triplo e assim

sucessivamente, na reincidência, e atualizada monetariamente

segundo os mesmos índices aplicados aos tributos federais

pagos em atraso;"

Nosso voto. portanto. é pela aprovação do Projeto de Lei nO

272/99, com o subStitutiVO antenormente apresentado. Incluída a alteração aCima
acatada.

Sala da Comissào. em 18 de agosto de 1999

"\ { ; r ,
kí,"'àY~r '3>-"4' -'v~..y'

Deputado MARCOS AFONSO

Relator

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de, Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minonas, em reunião ordinária realizada hOJe. APROVOU
unanimemente o Projeto de Lei n° 272/99.. com substltulivo. nos termos do
parecer do relator, Deputado Marcos Afonso. com complementação de voto.

. Estiveram presentes os Senhores Deputados
FlaVIO DerzI. Presidente. LUCiano Pizzatlo. Celso Russomanno e Paulo
Baltazar, Vlce-Presloentes. Expedito JÚmor. Regina/do Germano. Ronaldo
Vasconcellos. Euniclo Oliveira. Fernando Gabelra. LUIZ Bitlencourt. Fállma
Pelaes Munlo Domingos Sebastião Màdelra. Ben-Hur Ferreira. João
Magno Marcos Afonso. MárCIO Blltar. Ricardo Izar. Régls Cavalcante.
Fernando Zuppo. Pastor Valdecl. Laura Carneiro, José Borba Philemon.
Rodngues AloíZlO Santos. Antõmo Feijão. Fernando Ferro. Nelo Rodolfo.
Paulo de Almeida. Duílio Pisaneschi e SérgiO NovaiS

Sala da Comissão. em 18 de agosto de 1999,

'~~'\ \

Deputado FLÁ . . (PMDB/MS)
Pre ;1jlnte
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre o funcionamento de lo]as de
conveniências e congêneres Junto a postos de
comercialização de combustíveis e dá outras
providências.

o Congresso Nacional decreta'

Art. 1° Esta lei dispõe sobre o funcionamento de postos de

comercíalização de combustíveis. em área urbana ou rural. que mantenham lojas

de conveniência e congêneres. estabelecendo medidas que visam a assegurar o

sossego e a segurança da população.

Art. 2° No funcionamento de postos de comercialização de

combustíveis. em área urbana ou rural. que mantenham lo]as de conveniênCia e

congêneres. serão observadas as seguintes normas:

I • o acesso á area de bombas de combustiveis será restrito

aos veículos que pretendam abastecer. proibida a livre

circulação de outros automóveis por essa área:

11- são proibidos:

a) a venda de bebidas alcoólicas:

b) o fumo no Intenor da loja. na área de bombas de

combustlveis e em todos os locaiS indicados pelos órgãos competentes ou pela

administração do posto:

c) a emissão de ruídos em niveis prejudiciaiS á saúde e ao

sossego público. assim considerados os que infringirem os padrões

estabelecidos por legislação federal. estadual ou municipal.

Parágrafo único. Serão afixados. na parte interna e externa

da loja, cartazes contendo a advertência "proibido fumar. consumir bebidas

alcoólicas e produzir sons em volume abusivo".

Art. 3° No posto de abastecimento de combustível com lo]a

de conveniência ou congênere que funCione no periodo entre 22.00 (vinte e

duas) e 6:00 (seis) horas. será mantido. durante esse periodo. serviço de

Vigilância fixo. com a finalidade de evitar a ocorrênCia de algazarras e tumultos.

bem como a emIssão de sons em volume abusIvo.

Art. 4° Ao proprietário do posto de abastecimento de

combustível cabe:

I - assegurar a observânCia do disposto nos arts. 2° e 3°

desta lei:

" - comunicar de imediato aos órgãos competentes a

ocorrênCia de perturbações ou ameaças à seguran""! ou ao

sossego público.

Art. 5° Sem prejuízo das sanções penais cabíveis e de

outras penalidades previstas por legislação especifica. a infração ás disposições
dos arts. 2°. 3° e 4° desta lei sujeitará o infrator a uma ou mais das seguintes

penalidades'
I - advertência;

11 - multa de 500 (quinhentos) a 5.000 (cinco mil) reais.

cobrada em dobro, em triplo e assim sucessivamente, na

reIncidência, e atualizada monetanamente segundo os
mesmos indices aplicados aos tnbutos federais pagos em

atraso:
JJJ - suspensão parcial ou total de atividades.

Parágrafo único. As penalidades serão aplIcadas pelos

órgãos competentes com jurisdição sobre a via em que se localizar o posto de

abastecimento de combustíveis.

Art. 6° Esta leí entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua
publicação.

Sala da Comissão, em 18 de agosto de 1999.

o...~,~\ . (P'm'''"l

~~

PROJETO DE LEI N!! 356-A, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Caiado)

~ispõe sobre.a indisponibilidade dos bens de vítimas de seqüestro e seus fami
liares, a cnmlnalização de campanhas para. arrecadação de dinheiro para pa
gamento de resgate e dá outras providências.

(ÀS ~OMISSÕES DE FINANÇAS E'TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONST1-
TUlÇAQ E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11) .

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Projeto apensado: PL n° 694/99

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" Na ocorrência de seqüestro a Justiça determinará, mediante
requerimento da autoridade policial encarregada do inquérito, a indisponibilidade dos
bens da vitima e seus familiares até o segundo grau.

§ I" A indisponibilidade compreenderá todos os ativos financeiros.
inclusive rendimentos do trabalho assalariado, bens móveis e imóveis e panicipaçóes
societárias a qualquer titulo, ficando a cargo do juiz a fixação de um valor necessário li
manutenção da familia e atendimento de obrigações contratuais enquanto dum o
seqüestro.

§ 2" A autoridade policial oficiará ao juiz quando da solução do seqüestro
para fins de levamamento da indisponibilidade dos bens.

Art. 2" Constitui crime, sujeito a pena de reclusão de seis meses a um
anO e multa igual ao valor do resgate, a organização, a participação e a divulgação de
campanhas destinadas a arrecadar fundos. bem como o empréstimo de dinheiro para
pagamento do resgate.

Pal'lÍgráfo único. As pessoas juridicas que paniciparem ou colaborarem
nessas campanhas terão sllas autorizações de funcionamento suspensas por prazo igual li
dUl'3ção do seqüestro e pagarão multa igual ao valor do resgate, independentemente da
respó~sab.ilizàçãopenal de seus administradores e-proprietâriQ,s...

Ar!. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

:"gerada indústria do seqüestro vem sendo alimentada pela eeneza', .
da impumaaae e, por conseqliência. do lucro tãci!. Essa ceneza se fundamenta nas
notórias deficiências do aparato de segurança do EsI4do. na morosidade paquidénnica
da Justiça e nos attificios legais que o nosso ordenamento juridico ultrapassado filculta
aos defensores dos bandidos.
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R'STlFlCATI\'A

An. 50 _Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

de 1999.

_"__o

,., r
Salaide Sessões. em (,,('de

. I i
f"\ ; r i ~ "

.11· : í :.i)

~'cc.'I.~~
DEJPlTADO RICARIlO ~ORO~HA

. "

Sabemos que Impossibilitando o pagamento de resgates
teremos o fIm destes atos hediondos. eis que. a ação perderá o objetivo.

A crimmalidade busca com estaS atitudes buscar recursos
lhcnos ad"indos dos resgates

Sem dÚVIda o fato gerador do seqüestro é o pagamento do
resgate. valores pedidos que normalmente os seqüestrados não possuem em
moeda corrente e os obriga a alienar bens móveIS e/ou Imoveis seus e de seus
parentes proximos. inclusive buscar emprestimos e fmanciamentos nas
InStitUIções fmanceiras.

Não se quer aqui esgotar este rema vasto e de enorme
repercussão mundIal. propicia-se o debate miclal para uma lei justa e protetora
do CIdadão. fIcando aos demais parlamentares a apresentação de sugestões que
tragam o seu aperfeiçoamento

Tornar mdlsponiveis os bens dos sequestrados e de seus
parentes próximos enquanto perdurar o sequesrro e gerar a lUIpossibilidade de
obrenção de recursos pelos delinquentes. O problema é pammonial, o
sequestrado vaie dinheiro. é moeda de troca e esta leI Ira COIbir a troca.

" "mdusuia" do seqüestro no BrasIl esta cada ....ez mais ousada
é 'lOknra deIxando O CIdadão completamenre 'mEdido sem saber o que fazer
para se proteger.

Em materia sobre seqüestros. a revista VEJA noticia que o Brasil
assumiu "pOSIção àt! destaque na lIsta dos maIS pengosos. ao lado de Co/6mb/a.
A-têr/co, Filipinas. PaqUlstã(l t.' Guatemala". todos ditos emergentes. 'pazses com
aparatos estataiS menos eficuJnles no combate a cnmmaluiade"

E continua o semanano. paises mais avançados. "como a Itália e os
Estados Umdos. const!glllram venca a mdústrla do seqiiestro usando a regra de ouro
de qualquer atiwdade econômica ", J de que um negócio só vale a pena se os ganhos
ultrapassarem os custos e se os riscos não forem elevados

Para aumentannos 05 riscos dos bandidos. precisamos de mais presença
da POliCIa. no dia a dia do cidadão. em atividades preventÍvas. e mais eficiência nas
Investigações e na repressão aos criminosos

h-1.as. para tomar o sequestro. em definitivo. uma atividade inviaveL
temos que ir â fonte. à motivação dos mentores desse crime hediondo. Ao díficulrar ou
impossibilitar o pagamento de resgate pelas tàmíIias. inclUSIve proibindo emprestimos
de amigos ou parentes. (lU a intermediação de empresas. a Ita..Iia - por exemplo 
conseguiu reduzir substancialmente tais crimes

Complica-se a vida dos seqtiestradores. porque se ínviabiliza ou se
prolonga em demasia as negociações. aumentando os riscos de serem descobertos pela
policia. A ampla divulgação dessa proibição legal. e sua aplicação inflexivel, afastam a
ilusão do lucro fácil e nipido. e desestimulam os criminosos.

Restam. ainda. no caso brasileiro. os chamados "sequestros relâmpago",
os preferidos hoje em dia no Brasil. que envolvem pequenas quantias. duram poucas
horas. e atingem mais diretamente a classe media e os mais pobres. \mimas de ladrões
"pés-dewchinelo" Justamente por seu maior despreparo. maior é a ameaça á vida da
vitima. em geral abordada em CaIxas eletrônicos. saldas de supermercados e até em
locaIS de grande movimento

Nestes casos. 50 um aparato policial eficiente e atuante e um Judiciário
mais agiI. com um legislação renovada e moderna.. podem proteger o cidadão.

Mas a sociedade não pode esperar' Um primeiro passo precisa e pode ser
dado Ja. e e este projeto de lei que agora submetemos aos nossos pares. contando com
sua elevada senSIbilidade politica para aprovação rapida desta matéria,

Temos~ ainda. a esperança de que um amplo debate democrãtico e as
sugestões dos Senhores Parlamentares possam aprimorar este disposítivo. em proveito
da sociedade que aqui representamos. que se vê acuada e assustada com a passividade
do Estado brasileiro ante essa ameaça a "da e à propnedade dos cidadãos

Sala das Sessões. em 1.J de março de 1999

E inegavel. rambem. que (l sensacionalismo e 8 apologia da violência.
duas criticas sempre presentes quando se analizam 05 meios de comunicaçào.
contribuem para o alastramento dessa praga que infecra a sociedade. Não é simples
coincidência qu~ J5 vitimas mais recentes sejam pessoas ligadas ao meio artístico.
justamente as. que lem suas \'\das mais expostas pela imprensa

Os demais componentes do drama. bem sabemos. são as desIgualdades
.;ociais e i'l desesperança. agravadas pelo desemprego qu~ atinge indices assustadores.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
./ i',~
(C~~: -:: / !A.: '-_-_ - /--.

Deputado RONALDO CAlADO (PFL!GQ) TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 694, DE 1999
(Do Sr. Ricardo :\oronha1

PROJETO DE LEI N" 356/99

Torna i:.. ;:;ponlveis os bens dos seqüestrados e parentes
grau e dâ outras providênclâs.

até 2~

Nos termos do art 119. I. do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados. o Sr. PreSIdente determmou a abertura e dIVulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas. a partir de 24/05/99. par cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebIdas emendas ao proJeto.

(APENSE-SE AO PROJETO DE ~EI NQ 356. DE 1999) Sala da Comissão. em 31 de mala de 1999.

<'-' Congresso "acionaI decreta

An 1° - Ficam mdlsponl'els os bens das pessoas seqüestradas.

desde J data do sequestro ate seu final.

J9 tM~lr;:~~~~M~~h'ã~~
Secretária

An. :0 _lndlspomvels tambem ficam os bens de seus parentes

ate 2' grau. enquanto perdurar o sequestro.

An. ]' _ Enquanto perdurar o sequestro nem ~esmo

empresnmos bancarios e de outras. instItUIções financerras ou !Iberaçoe~ de
valores de alta soma poderão ser feItos ao sequestrado e ou seus parente, ate

20 grau

AI 4" _ Vedada a partiCIpação da Lnião. Estados e MuniclplOS
no pagamento de resgates. mediante pagamento de valores e/ou atendImento

de pedido de resgates de qualquer narureza.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

1- RELATÓRIO

o Proleto pretende que a Justiça, mediante requenmento da
autondade poliCiai determine a Indlspombllldade dos bens da vitima de sequestro
e de seus famIliares Propõe amda. caractenzar como crime eventuaIS
campanhas para arrecadação de fundos para o resgate da vitima. bem como o
emprestlmo de dlnhelro com a mepma finalidade
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Ao Projeto fOI apensado o PL n' 694. de 1999 e não foram
apresentadas emendas ao mesmo no prazo ragulc1mentar

É o relatôrio

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

li-VOTO

111

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Projeto apensado; n' 603/99

- Na Comissão de Educação, Cuttura e Desporto;
· termo de recebimento de emendas
· parecer da Relatora
· parecer da Comissão

o Congreuo Jli'.clon.1 decreta:

Cabe a esta Comissão de Finanças e Tributação apreciar a proposta
quanto à sua adequação orçamentária e financeira, confonme prevêem os arts. 32,
IX. "h". e 53. 11. do Regimento Interno.da Câmara dos Deputados - RICO.

Na conformidade das disposiçi5es contidas no RICO. somente
aquelas proposições que "importem aumento ou diminuição de receita ou de
despesa pública" estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira.

A matéria tratada no projeto em exame não tem repercussão direll'
ou indireta no Orçamento da União, eis que reveste-se de caráter essencialmente
nonmativo, sem impacto financeiro ou orçamentário públicos.

Diante do exposto. somos pelo não implicação da matéria em
aumento de despesa ou diminuição da receita, não cabendo a este órgão técnico
realiz." exame de adequação quanto aos aspectos financeiro e orçamentário
públicos do Projeto de Lei n' 356, de 1999, bem como do apenso PL 694, de
1999.

fAda

~Sta' 1r-+"1::'-<'-""-'---eJI

I

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de, Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hoje.

concluiu, unanimemente, peja não implicação da matéria com aumento ou diminuição

da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamanto quanto à adequação

financeira e orçamentária do Projeto de Lei n' 356199 e do PL n' 694199, apensado,

nos termos do parecer do relator, Deputado José Pimentel.

Esliveram presentes os Senhores Deputados Veda Crusius. PresIdente; Max

Rosenmann. Rodrlgo Maia e Armando Monteiro. Vice-Presidentés; Deu.deth Pantoja.

Manoel Castro, Paulo Lima. Antonio Cambraia, Edinho Bez. Germano Rigotto, Milton

Monti. Pedro Novais. Waldir Schmidl, Manoel Salviano, Roberto Brant, Carlito Merss.

José Pimentel. MiI!on Temer. Ricardo Berzoíni. Cleonâncio Fonseca, Odelmo Leão.

Evilásio Farias, Marcos Cintra. Antônio Jorge, Francisco Garcia, Pedro Bittencourt,

Jurandil Juarez. Emerson Kapaz. Herculano Anghlnetti. Iris Simões e Olimpio Pires.

Sala da ComIssão, em 23 de junho de 1999.

,.:iiáCtUW
Deputada Veda Crusjus

Presidente

PROJETO DE LEI
N2 515-A, DE 1999

( Do Sr. Márcio Fortes )

Dispõe sobre a fixação do inicio do ano letivo; tendo parecer da Comisslio de Educação.
Cultura e Desporto, pela rejeição deste e do de n" 603199, apensado.

Art. I' - O ano letivo terá inicie na primeira segnnda-feira posterior .0
carll.val, para todOl OI grau da rede ....I.r pública e priv.da, em todo o território
nacionaL

Art. 2' • Esta lei entra em vigor 110 início do .no letivo posterior à d.ta
desta pnblicaçio.

Art. 3' - RevIlJlll_ fodas u disposiçiles em eontrirflJ,

Justificativa

Atu1Jlleare, a Lei Darcy Ribeiro, n' 9394 de 20 de dezembro de 1996 fWl • carga
urária mÍDÍIU para o em"'o básíeo esaperior, deíDlldo livre o calendário .....lar.

Tem. sido c:omus ea.tio., que o Ülício do ano letivo aconteça dias antes do carnaval,
Íllterrompendo u férias, pnwoealldo o esvaziamento dOI hotéis e prejudicando de
lDUeíra grave o movimento turistíco global, fazeDdo <018 q.e o IOtOr deixe de
movialeatar v.lores eomlderáveís, além de quebrar • mais forte tradiçlo
t1l1istíca-cultural brasileira. Ceutenas de cidades voeacionadaJ para o turismo dnrante o
carnaval, vêm sof.....do progressiv.....te eom .... prática .. eom ..... toda a
.........taçio turística brasileira. Além diIso, todas ~ faJIIíIías Ilcam à mereê do
calendário escolar próprio de ca~ rede ou estabelecimento de ensino.

A finçio do iIIício du anlas na primeira segnnda-feira posterior ao 'carnaval vem
ateader a antÍ20 e jnsto pleito do IOtOr turístieo, favorecer o plallejameuto familiar de
_ férias, sem cenear a liberdade du esc:oIas e redes de ensillo ao estabelecer seo
c:alendário, eoAfonDe suu c:onvetlÍêlrciu, em nada prejadicand...... ou ao espirito da lei
Darcy RJ1>eíro q seu § 2', Artigo 23, Capitulo TI, Titulo V, diz, "O calendário
....lar deverá adeq às pecuIiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a
critério do respectivo lilteea de eUÍDo, sem c:am isto reduzir o ll1ÍJDero de horas letivas
previsto aesta Lei".

Deputado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULo V
Dos NÍveÍs e das Modalidades de Educação e Ensino

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

CAPÍTULon
Da Educação BásÍca

SEÇÃO I
Das Disposições Geraís

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

AI!. 23 - A educação bâsica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de periodos de estudos, grupos não-seriados,
com base na Ídade, na competêncía e em outros critérios, ou por fonna diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar.
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§ 1° A escola poderá reclassificar: os alunos, inclusive quando se tratar de
mmsfetências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base
as nonnas curriculsres gerais.

§ 2" O calendário escolar deverá adequar-se ás peculiaridades locais, inclusive
elimáticas e econfrmicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso
reduzir o n\ÍlllellO de horas letivas previsto nesta Lei.
........................................................n •••• ••••••••••••••••••••• .

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

cÂMARA DOS DEPurADOS

PROJETO DE LEI N! 603, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Acrescenta parágrafo ao artigo 23 da Lei nR 9394/96. para
definir a data de inicio do ano letivo.

(APPBE-SE AO PROJETO DE LEI NR 515. DE 1999)

o congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Acrescente-se ao art.• .,.. ri~ I Ai nO 9394196. O

seguinte parágrafo:

'§ 3" O ano I&tivo pall! a educação bá.n:a e~
dtl mde esco/tlr pfJbIictI e particlJltlr telli Inicio. anualJnenfe.
ntI primeira segunda-feira posteriorao CtlTTlBve/".

Ar!. 2" Esta lei enlra em vigor no ano letivo imediatamsnte

posterior 80 de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A tlexibDidade da legislaçãO abJal possibilitou. às instituiç&ls

de ensino. a organização de seus calendários escolares independentemente de

quailquer exigências. podendo. inclusive. ullrapassar os limites do ano civil. Isto.
lIUe• de inicio. pal1lceu um saudável atendimento às necessidades locIIis,
trlnsformou-se em problema para O plal1ejamento do lazer das familias e em
pr8juizo pam o bJrismo.

Com autonomia para definir o inicio das atividades letivas.

as escolas nilo observam as datas comemorativas nacionais e. muitas vezes.
começam as aulas em periodos que antecedem ao carnaval. Assim, elllllJanlo
-'guns membros da famíiia continuam em férias. dispostos a aproveilá-las. outros
sIo chllmadOS aos trabalhos escolares forçando a volta à casa. Dai. dois
multados indesejáveis: a contrariedade dos que têm que intenomper o merecido
descanso e os-prejuízos do turismo - uma das indústrias mais promissoras da

atualidade.
Com este projeto de lei não pretendemos engessar o

calendário escolar. As possibDidades contidas na LOS são muitas e às escolas
caberá um grande espaço para atendimento a interesses locIIis e regionais. ainda
que o ano letivo só possa ter inicio após o cam8VII1.

A unificação de data para o começo das aulas. çom certeza.
r8presentará uma descompressão no~ per/odos de férias e uma maior circulação
de pessoas pelos locais vocacionados para o bJrismo.

o tempo dedicado aos estudos não será prejudicado - o
que é impl1lscindivel. O número de dias letivos, a carga horária anual. a jornada
dl6rill, a bulCll de tempo integral no ensino fundamental, o controle da freqüincia
deverio ser preservados como condicionanies da qualidade do ensino. A
modlllcaçlo proposta incide 'apenas no inicio do per/odo ·Ietivo para conciliar
iIllelllSlel da populaçio e dos que constroem a produção nacional - com
trabalho e renda - na área de bJrismo.

Pelo exposto. contamos com o apoio dos ilustres Pares na
aprovaçlo deste projeto de lei.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

• n .. .

TÍTULo V
Dos Niveis e das Modalidades de Educação e fuino

CAPÍ11JLOIl
Da Educação Básica

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

~ ~3 - A edu~ básica poderá organizar-se. em séries anuais, períodos
S:eD1cstnUs, c1~os. altemancm regular de períodos de estudos. grupos não-seriados,
com ~ase na Idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organíZaçlo, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendtlr.

§ 1~ A escola poderá reclassificar os alunos, inclusíve quando se tratar de
trlInsfer!nCIas entre estsbeJecimentos situados no Pais e no exterio~ tendo como base
as nonnas curriculares gerais. '

. . § 2° O caJ:n~o escolar deverá adequar-se ás peculiaridades locais, inclusive
climáncas e economlCBS. a critério do respectivo sistema de ensino sem com isso
reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. '

••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••~••••••••u ••••••••••••••••••••••••••••u .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 515, DE 1999

Nos termos do art. 119, "caput", 1 e § 1°, do Regimento

Interno da C~ara dos Deputados, a Sr". Presidenta detenninou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de maio de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 02 de junho de 1999

t)''":: :I...lt.':'\
Carla Rodrigues de Medeiros

Secretária

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

1-RELATÓRIO

Os Projetos de Lei NO 515 e NO 6D3, ambos de 1999, este apensado

ilquele. tem por oIljetivo :~. em nível nacional. como data de inicio do ano, a
segunda-fW'a SlIbuclllente ao Carnaval. A justificaçlio é lIIle o inicio das aulas

em datlI anterior ao CamavaJ e, pior. em data lIIJ8 pode variar de escola para

escola. além de interTllmper as férias das flImilias, prejudica o movimento

turi&1ico global.
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de 1999

No prazo regimental, não foram recebidas emendas.

cabe-nos a apreciação do mérito, em caráter terminativo.

É o Relatóriv.

11 • VOTO DO RELATOR

A ConsIiIiJiçáo Federal, ar!. 211, estabelece que a União, Os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colabomção seus
sistemas de ensino, cabendo à União, com relação às demais instâncias

educacionais, funcão redistributiva e suoletiya, de forma a garantir a equalização

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino

mediante assisljncia técnica e financeira. A União exerce, ainda, uma f!ml;iQ

!!l!!!!l!Ililm, restrita à fixação de regras gerais (CF, arts. 22, XXIV, e 24, IX e
parágrafos).

A liberdade de organização da educação escolar tem por limites as

diretrizes e bases da educação nacional, estabelecidas na Lei NO 9.394, de 20 de

dezembro de 1996. Esta lei tem por linhas mestras, entre outras, a fiexibilidade, o

incentivo a formas alternativas de educação, a busca de soluções criativas, o

respeito à autonomia não só dos Estados e dos Municípios, mas também das

escolas, dos professores, e dos conselhos escolares. Dai o cuidado em

determinar as competências de cada um desses agentes, em longo Titulo,

composto de dez artigos.

Preservar 'a coeréncia interna da LOB e respeitar, nele, as bases

constitucionais é dever do legislador. Uma das características básicas da LOB é

que, sempre que oportuno, coloca a conveniência pedagógica acima de

quaisquer outras conveniências. O dispositivo referido a calendário eICOlar, por

exemplo, está embutido exatamente num artigo que preconiza uma organização

do ensino centrada na aprendizagem e não em outros interesses. NJ isoIá-lo do

contexto, corremos o risco de descaracterizar o conjunto.

Examinados sob esta ótica, os pmjelos de lei NO 515199 e NO 603199 não

tem mérito educacional. Quanto a outros méritos, simplesmente afírTmHe que

há, embora não sejam apresentados dados objetivos. de natureza estatística,

que o comprovem.

Elaborar calendário escolar é como navegar em águas desconhecidas:

toda experiência é pouca, pois os escolhos são muitos: domIngos e outros dias

santificados; recessos e dias-que-costumam-ser-enforcados; feriados nacionais,

estaduais e municipais; jornadas pedagógicas. conselhos de classe, férias dos

professores; comunicação de resultados finais, êpoca de matricula, período de

recuperação final; planejamento escolar, provas finais,avaliação da proposta

pedag6gica. Em meio meio a tudo isso, é preciso encaixar o mlnimo orbirgaIório

de'duzentos dias de "efetivo trabalho escolar" (ou seja, em sala de aula), tarefa

que, normalmente, as escolas confiam a algum especialista em calendário

(habitualmente, vezes o vice-diiéior ou uma professor de matemática). A fixação

de uma única data para o início das aulas é certamente mais um obstácUlo a

vencer, até porque pressupõe a unificação das férias escolares em todo o País.

Demais, ano letivo não só tem começo; tem também fim. Não basta, pois,

fixar a data de início, mandar contar duzentos dias de aula e, prontol O processo

de aprendizagem requer que o ano lelivo seja dividido em períodos, comumente

chamados de "bimestras", para facilitar o dominio dos conteúdos, dosar

didaticamente as experiências pedagógicas, avaliar e redirecionar os planos de

aula, assegurar a qualidade do aprendizado e integrar as atividades pedagógicas

propriamente ditas nas demais atividades previstas no calendário escolar. Assim,

é falacioso legislar sobre o início do ano letivo, mas nllo, ao mesmo tempo, sobre

o término.

O art. 23, § 2", da LOB manda adequar o caiendário escolar às

peculiaridades locais em geral, não só ('indusive') ás climáticas e econômicas.

Quer dizer que, para elaborar um calendário !!=lar pedagogicamente correto, é

preciso, por exemplo, levar em consideração a filoSOfia de trabalho de cada

escola, a escaia de valores, os costumes e a cultura predominantes em cada

comunidade, o tipo de desenvolvimento pessoal, preparo para o exe<cicio da

cidadania e qualificaçiio para o trabalho que convém a cada clientela

Ê possível que o a fixação do início das aulas na primeira Segunda-feira

depois do Carnaval interesse a algumas famfiias (precisamente aquelas cujos

filhos menos precisam da escola) e ao setor de turismo com elas afinado; não

creio que tenha maior interesse para a maioria, que é de ·sem·férias' e que tem

na escolarização a única chance de ascensão social.

Ante o exposto, e também por não haver indicio de que foram previamente

owidos os sistemas de ensino, as escolas, os estudantes e as tamnias, o voto

é pela rejeição do PL NO 515199 e do PL 603199, apensado.

Sala da Comissão, er~Jl1(fe'6~

Deputad't%heirD
Relatora

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação. Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 515/99, e o

Projeto de Lei nO 603/99, apensado, nos termos do parecer da Relatora, Deputada
Celcita Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputado Ademir Lucas
Presidente em exercício; Marisa Serrano e Celcita Pínheiro Vice-presidenta:
Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira. Eber Silva, Eduardo Seabra Esthe~
Grossí, Eurico Miranda, Evandro Milhomen, Fernando Marrani Flávio Ams' Gastão
Vieira, João Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, L~is Barbosa,' Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira e Pedro Wilson.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 1999

DeP~i;~Ucas
Presidente em exercício

PROJETO DE LEI
N2 564-A, DE 1995

(Do Sr. José Machado)

Concede isenção do imposto de renda aos pagamentos efetuados pelo INSS em Juizo.
nas condições que especifica.

(ÁS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Projeto iniciai

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legIslatura)
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Reletor
- termo de recebimento de emendas ao substitutIVO
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comlssáo

o Conº1:~SSO .~acional cecret2:

Art. 12 ficam isentos CIo imposto ae renda os pagamel"l

tos efl;!tuados pelo Instituto Nacional do SeQuro Socii"ll em Juizo que, se
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~.:.veS5em sido pagos mensalmente, teriam valor i.gual ~u inferior ao 1im.!.

::.e de isenção do imposto.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Art. 212 O Poder Executivo expedJ.ra os atos necessários

execução do disposto nesta lei, em até 60 (sessenta) dias, contados

de sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pUblic!.

çâo,pr:)duzindo os efeitos que lhe são próprios a partir ao primeiro "dia

do exercício financeiro seguinte.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 564195

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Com~ssões de prazo para ap:esentação de.emendas. a partir de 12104/99, por cinco
sessoes. Esgotado o prazo. nao foram recebIdas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 19 de abril de 1999.

Art. 42 Rtwogam-se as disposições em contrária.

JUSTIFICAÇAO

J~..
Maria linda MàlJalhães

Secretária

Resgatamos. na íntegra, o presente projeto de lei que

havia sido proposto ao Congresso Nacional soo o nQ 3.693, em 14 de

abril ae 1993,pelo então Deputado Geraldo Alckmin Filho, o Qual ocupa

hoje o c<:lrgo de Vice-Governador do Estddo de Sâo Paula.
Na sua exposição justificativa. o ilustre parlamentar

valeu-se dos argumentos a seguir transcritos os quais fazemos nossos:

II( flagrante o fato que benefícios em atraso, quando

;-.agos :::;elo INSS em juizo, em determinado mês, podem atingir valor sup,!!,

limite de isenção do imposto. com consequente pagamento deste.

Se os benefícios tivessem sido pa.go mês a mês, como devido,

I ·jão aconteceria.

Como o contribuinte não é culpado, senão vitima, da

qadimplência do INSS. não se justifica Que - justo - pague pelo peca-

Daí a razão de ser de nosso projeto que visa a coibir

3contecimento. 1I

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

1- RELATÓRIO

Com a proposição em epigrafe, pretende-~e assegurar a
isenção, do imposto de renda, aos pagamentos efen;ados em juizo. pelo INSS, os

quais, se tivessem sido pagos mensalmente. em condições normais não

litigiosas. tivessem valor menor que o piso de isenção do imposto.

Justifica-se a proposição, retomada ao PL nO 3.693, de
1993, apresentado pelo então Deputado Geraldo Alckmin Filho, atual

vice-govemador do Estado de São Paulo, com a alegação de que "como o

contribuinte não é culpado, senão vilima, da inadimplência do INSS, não se
justifica que - justo - pague pelo pecador".

Diante do exposto. esperamos contar com a

dos ilustres pares a esta propositura.

Sala das Sessões, em 'f-..c, de~k.

~~=~ado José Machado .........----_....

aprovação
Desarquivado nesta legislatura, vem o feito a esta

Comissão, na forma regimental, para veri1icação prévia da compatibilidade ou

adequação financeira e orçamentária e, também, para apuração do mérito,
constando não terem sido apresentadas emendas no prazo.

11- VOTO DO RELATOR

PROJETO DE LEI N° 564195

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENl:o DE EMENDAS

PL564195
PL 1832196
PL4728198

Aproveito o ensejo para corrigir uma impropriedade do
projeto, que é a determinação de que o Poder Executivo regulamente a norma
em sessenta dias, o que representa utilização abusiva de prerrogativas que
falecem a esta Casa.

Do ponto de vista preli'l1inar da compatibilidade ou
adequação financeira e orçamentária, à primeira vista. o projeto seria
Inadequado, por reduzir receitas públicas sem apresentar a estimativa da
renúncia correspondente (art. 59 da Lei nO 9.692, de 27 de julho de 1998 - Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 1999), ficando então excJuida a apreciação do
mérito, em conformidade com a Norma Intema desta Comissão. de 29.5.96.

Meu entendimento, no entanto, é de que tal julgamento, de
primeira vista, decorre de exame perfunctório da matéria. Improcede tal visão, a
meu ver, à medida que a estimativa de renúncia de receita, aludida pelo
dispositivo da LDO, afigura-se. no caso, impraticável, já que seria absolutamente
imprevisivel o montante dos atrasos aleatoriamente praticados pelo INSS, que
não obedecem a um planejamento. Concluo que o dispositivo da LDO não se
aplica ao assunto e acredito que o projeto deva considerar-se adequado.

Quanto ao mérito, a proposição me parece tão
robustamente meritória, que quero estender o raciocinio que a fundamenta, de
sorte a alcançar não só a isenção dos rendimentos que. se fossem pagos
mensalmente, estariam isentos, mas também os rendimentos que, se fossem
pagos mensalmente, estariam sujeitos a alíquotas menores que a máxima, ou
seja, que todos os rendimentos pagos com atraso se submetam à tributação às
mesmas alíquotas que sofreriam se tivessem sido pagos nos meses
correspondentes.

.'-\.J..l~~
Maria Linda Magalhães

Secretária

BrasJlia, 03 de março de 1999.

Defiro, noo tennol do art lOS, parisrzfo ÚDÍoo, do RICD,
o deurquiVlllDllllo dei lesuútel propopolÍ~.: P1Jt:
564195, 1832/96, 472i198. Publi_ '\)

• "If(\ \
• ' I \

Em o~ I O::> I q 9 .. PllJ3!lID~Senhor Presidente,

OF.GAB.JMNR. 001199

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçàq na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir ae 02/08195. por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 1995.

Nos termos do Art. lOS, parágrafo linioo, do regimento Interno da Câmara dos
Deputados. requeiro à V.Exa. o desarquivamento das seguintes proposições por mim
apresenllldas em legislatura passada:

Atenciosameirte.

--- .. -
JOSÉ MACHADO

---Dep.FederaI PT/SP

Exmo.Sr.
MICHEL TEMER ,
DO. Presidente da Câmara'4!os Deputlldos

Pelas razões expostas, VOTO PELA ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI N° 564, DE 1995, E NO
MJ:RITO, PELA APROVAÇÃO. NA FORMA DO SUBSTiTUTIVO DO RF.LATOR.

Sala da Comissão, em ;..:, de !_~de 1999.

J •
. ,("'V 1\-.',/,\' '

Depulãd6'Rodrigp°Maia

Relator
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Sala das Sessões. em ,~ de

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE.LEI.N° 564, DE 1995

Determina que os pagamentos efetuados

acumuladamente pelo INSS, em JuIzo, sofram

tributação como se tivessem sido pagos nos·

meses a que correspondem.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Esta. lei tem por escopo assegurar que os

pagamentos efetuados acumulaménte pelo INSS, em Juízo, sujeitem-se á

incidência de imposto de renda da mesma mimeira a que estariam sujeitos se

~fetuados nos meses a que correspondem.

Art. 2°. Ficam isentos do imposto sobre a renda os

pagamentos efetuados pelo INSS em Juizo que, se tivessem sido pagos nos

meses a que correspondam, seriam inferiores ao piso de isenção do imposto.

§ único - Se os valores pagos acumuladamente, referidos

no "caput". superarem o piso de isenção. estarão sujeitos à incidência do imposto

segundo as mesmas alíquotas aplicáveis caso tivessem sido pagos nos meses a

que correspondem.

Ar!. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

,"'~ de 1999.

" //)
I' /

Depwaál~âcfri~JMaia

Relator

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 564195

Nos termos do arl. 119. li. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. PreSidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emendas. a partir de 21106199. por
cinco sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas ao sUbstitutivo
oferBCIdo pelo relator.

Sala da Comissão. em 28 de junho de 1999.

~
Secretãria

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião prdlnána realizada hOJe.

concluiu. unanimemente. pela adequação financeira e orçamentána a, no mérito. pela

aprovaçAo do Prdleto de Lei n' 564195. com Substitutivo. nos termos do parecer do

relator. Deputado Rodrigo Maia.

cativaram presentes os Senhores Deputados Veda CruSIUS. Presidente: Max

Roaanrnann, RodrigÔ Maia e Armando Monteiro. Vice-Presidentes; Betinho Rosado.

Deusdath PlntOjl, Jorga Khoury, José Ronaldo. Manoel Castro. Paes Landim. Antonio

Clmbrala. cdlnho Bez. Gannano RigoUo. Milton Menli. Waldir Schmidt. Custódio Mattos.

José Mllltio, Manoa' Salvlano. Carlito Marss. Jose Pimentel Milton Temer, Ricardo

Bel2oEni. iber. Ferraira. Félix Mendonça. Luiz Salomão. Marcos Cintra. FranCISCO GarCia.

?edro Bittencaurt. Emerson Kapaz. LUIZ Carlos Hauly. Herculano Anghlnettl E! Neuton

Sala dá ComrssãQ. em 1D de setembro de 1999.

.·/il!tüüLitU
Deputada Veda CruSIUS

PreSIdente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

Determina que os pagamentos efetuados
acumuladamente pelo INSS. em Juizo. sofram
tnbutaçáo como se tivessem SIdo pagos nos meses a
que correspondem.

O CONGRESSO NACIONAL aecreta;

Art. 1°. Esta lei tem por escopo assegurar que os pagamentos eflJttJ

ados acumuladamente pala INSS. em Juizo. sujeitem-se á incidênCIa de imposto de renda

da mesma maneira a que estaríam sujeitos se efetuados nos meses a que correspondem.

Art. 211 Ficam isentos do imposto sobre a renda 05 pagamentos efettJ.

.:dos paio INSS em Juízo que, se tivessem sido pagos no meses a que correspondam. se

riam inferiol1!S ao plW de Isenção do imposto.

§ único - Se os valores pagos BcumuJadamente. referidas no "caput".

superarem o piso de isenção. estarão s.ujeitos ia íncidênCiB do imposto segundo as mes

mas alíquotas aplicá.vel5 casa tivessem sido pagos nos meses a que col'f8spondem.

Art 3&. Esta lei entra em vigor n~ data de sua pubJicação.

BrasJlia. 1 de agosto de 1999.

fliütiW
Ó utMa YEDA CRUSIUS

Presidente

PROJETO DE LEI NS 582-A, DE 1999
(Do Sr. AIdir Cabral)

Dá nova redação ao art. 15 do Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares aprovado pelo Decreto nO 88.777, de 30 de setembro de 1983
(R-200); tendo parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NaCional
pela rejeição.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - - Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- termo de recebimento de emendas;
- parecer do Relator;
- parecer da Comissão;

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1· - O Artigo 15 do Regulamento pala as Policias
Militares e Corpos de Bombeiros Militm:es, aprovado pelo Decreto nO 88.777, de 30 de setembro
de 1983 (R-200) passa a vigorar com a seguinte redação;

Art. 15 - Para ingresso nos quadros de Oficiais de
Adminístração ou de Oficiais Especialistas, concorrerão os Subtenentes elo Sargentos, atendidos
os seguintes requisitos básicos:

1) Possuir o ~nsino de 2' Grau completo ou equivalente.

2) Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.

Parágrafo Único - Para os integrantes dos Quadros de
Oficiais de Administração e de Oficiais Especiaiistas, a matricula no Curso de Aperfeiçoamemo
de Oficiais ficará condicionada a um interstício de 02 (dois) anos no posto de Capitlo, ficando
assegurado o acesso ao posto de Tenente Coronel PM.

Art. 2· - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3· - Revogam-se as disposições em contnirio.
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Atualmente o Regulamento para as Policias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares (R-200l, aprovado pelo Decreto n' 88.777, de 30 de setembro de 1983,
discrimina a tmpa em relação ao acesso ao quadro de Oficiais SUperiores. No atual c~ntexto

sôcio-econômico. tal discriminação é. inclusive, inconstitucional, e merece ser conigida. E o que
pretende o presente projeto de lei que, modificando o art. 15 do mencionado Regulamento, dá
nova redação ao seu panígmfo único, dando .condições a que os Oficiais dos Quadros de
AdrninistIllção ou de Especialistas, das corporações que menciona, ten!lllIn pleno acesso à
hierarquia, nas condições propostas no inciso ora modificado.

O projeto é perfeito quanto a sua constitucionalidade, tem
juridicidade inatacável e vem posto dentro da melhor tetnica legislativa. E, considerando o largo
alcance social do mesmo e o seU senso de absoluta justiça, merece ser acolhido e aprovado por
esta Casa.

A 1='ente proposição visa corrigir o atual quadro de discriminação
existente lIlI5 Polícias Militares e nos COIJlOS de Bombeiros Militares. O Regulamento que se quer
modificar veda o acesoo de policiais competentes aOll postoS mais elevodos oa hierarquia
simplesmente porque sio oriundos dos qlllldros de Ptaças e de SIrgentos. AI> mesmo tempo,
aquele Regulamento abre espaço aos que ingressam diretamente oa carrcita militar atlavés de
escolas de p<epaI&Çio de oficiais.

Nénhuma escola, no ClI,'lO, é melhor do que a própria vivóncia no
ambiente da tmpa, na assimi1açio dos preceitos de sua biernrquia, do ambiente de disciplina e de
subor~. Assim, aos soldados, que se preparam condignamente para serem sargentos e,
posteriormente, Subtenentes, devem ser abertas todas as portas de acesso e, uma v~ ~tidos a
um dos Quadros de Oficiais de Administração ou Oficiais Especia\istas, nada deve Impedi-los de
galgmem novos postos desde que submetid ,,; ao devido preparo acad!mico em estabelecimento
militar próprio.

É aJustificação.

JUSTIFICACÃO

. (l/.(
Sala das sessões,~i' Yde f11-f2A

ALDIR CAllRAL
Depntado Federal

PFIJRJ

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

de 1999.

-EífMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 582199

Nos termos do art. 119, caput, I, § 1°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputlldos, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de
24.5.99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 1999.

~~;:Q.~
WalbiaLóra

Secretária

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

l-RELATÓRIO

O projeto de lei em epígrafe. de autoria do ilustre Deputado AJdu Cabral, tem por
objetivo alterar o Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
reorganizando os Quadros dos Oficiais de Administração e Oficiais Especialistas.

Dispõe que concorrerão aos quadros dos oficíals os 10 Sargentos e Subtenentes.
desde que possuam o 2' grau completo e OCurso de Aperfeiçoamento de Sargentos.

Acrescenta estabelecendo a condição de dOIS anos no posto de CapItão para a
matricula no Curso de Aperfeiçoamento de OfiCIas. assegurando--se o acesso ao posto de
Tenente Coronel.

Em sua justificativa, o insigne parlamentar, destacada que o projeto vem comgir um
discriminação constante do referido regulamento. pois o mesmo veda o ~so aos postos
mats elevados elevados da Corporação aos oficiaIS ooandos dos quadros das praça

Aduz que a discriminação é inconstitucional, pois veda o acesso justamente dos
mais experientes, que aprendem na escola da vida e na vivência da institwção.

Cabe a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, manifestar-se sobre
o mérito d matéria, não tendo Sido apresentada emendas no prazo regimental

DECRETO N° 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983

APROVA O REGULAMENTO PARA AS POLÍCIAS
MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS
Mll..ITARES (R-200).

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

ANEXO AO DECRETO N" 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983

Regulamento para as Polícias Milítares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200)
· •••••••••u.u•••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPinJLorv
Do Pessoal das Polícias Militares

..: .

Art. 15 - Para ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração ou de
Oficiais Especialistas, concorrerão os Subtenentes e Primeiros Sargentos, atendidos
os seguintes requisitos básicos:

1 - possuir o Ensino de 2° Grau completo ou equivalente;
2 - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.
Parágrafo único. É vedada aos integrantes dos Quadros de Oficiais de

Administração e de Oficiais Especialistas, a matricula no Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais.
.......................................................................................................................
......................................................................................................................................

ll- VOTO DO RELATOR

Preliminarmente, vejo-o implngido a manifestar-me sobre a constitucionalidade do
projeto, embora não seja competencia desta Comissão, e sim da Comissão de Constituição
Justiça e de Redação, uma vez que por um eqUÍvoco foi apresentado um projeto de lei para
mudar um regulamento (Decretol, prerrogativa exclusiva do Presidente da República, não
podendo ser alterado por ato deste Parlamento. e sim usar a forma regimental prevista que ê
a "Indicação", ou ainda apresentar um projeto de lei que diga em contrário ao Decreto, pois
o mesmo estará modificado por força de lei.

Quanto ao mérito a !,"opositura do nobre Deputado AJdir Cabral, procura pernutir
que as praças ten!lllIn acesso aos postos superiores da corporação, medida louvável, polém
interferindo na administração de cada Estado, pois essa capacidade de organizar os seus
quadros deve ficar a cargo de cada Estado téderado, dentro da politica de deseentral~ e
autonomÍa.

Assim. quando, impomos aos Estados quais ~o os quadros e os acessos. impedimos
o governo local de leglslar segundo as suas pecuJiandades e realidade.

Quanto ao aspecto de discriminação e inconstitucionalIdade da nonoa vigeote, o
Decre~o. parece-nos que ISSO não corresponde a realidade, pois as praças não estão
l~pedidas de pres:m: concurso para a A~ademia e atingIr os mais altos postos, e
dlfere~temente do CIVIl, tem o acesso ?aranudo ao oficialato ate o posto de capitão sem a
neceSSIdade de se fazer o Curso Supenor na Academia Além do que, em vários Estados
como o de São Paulo: retiram qualquer limite de idade para as praças prestarem concurs~
para atIngIrem a carreIra de oficial superior.

Entendo a medida proposta J'Clo nobre Deputado AJdir Cabral, porém, se a
aprov~os. estaremos cnando uma SltuaçâO verdadeiramente injusta. pois o Oficial de
AcademIa., como os cursos normaís,. pode atingir até o posto de Tenente Coronel. moa vez



Setembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DE'PUTADOS Sexta-feira 10 40519

que Coronel é só por escolha. Terá, assim, a sua carreira idêntica a das praças, sendo pera
esta exigido o segundo grau, e pua aquela o CUISO s'ljlCrior. Além do que o proje.t0
assegura a promoção até o posto de Tenete Coronel, outra impropriedade, pois feito o CUISO

de aperfeiçoamento existe a possibilidade de promoçiD e nio o direilll de1a, pois depende
de vagas e outros cursos de acesso aos cargos de Comando.

A==Jto que nas demais instituições militares, como as Forçu Armadas, o
Quadro de Oliciais de Admini~ ou Quadro Auxiliar, prevê promoçio até o posto de
Capitio, diferentemente do Quadro Complementar, este sim, de Curso Superior, e que pode
a promoçio ser de até o posto de TeneDle Corone~ situaçio que pode ser adolados pelas
policias utilitaIes e corpos de hombeiros utilitarcs, por meio de altemçlo em sua lei
orgànica e não em um Decreto do Poder Executivo.

Assim somos pela rejeição do projeto de lei em apreço.

SaladasComissõcs, em 11 de agosto de 1999.

f
/l

L<--~ f,'

DEPUTADO LUCIANO P TIO

RELATOR

1\I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
em reunião ordinária reailzada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nO 582199, do Sr.
A/dir Cabral, nos termos do parecer do relator. Deputado LUCiano Pizzatto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio
Carlos Pannunzio - Presidente. Amon Bezerra. Synval Guazzelli, •
Vice-Presidentes. Aldir Cabral, Aroldo Cedraz. Cláudio Cajado. Joaquim
FranCISco. Werner Wanderer. Aracely de Paula. Bonifácio de Andrada. ClóvIS
Volpi. José Teles. Luiz Carlos Hauly. Nelson Dloch. Alberto Fraga. Damião
Feliciano. Elclone Barbalho. Ricardo Rique. Jorge Pinheiro. Zaire Rezende. Luiz
Mainardi. Nilmárlo Miranda. Virgllio Guimarães. Waldomiro Fioravante. Cunha
Bueno, Paulo Mourão. Aldo Rebeio. Fernando Gonçalves. José Carlos Elias.
José Thomaz Nonô. Neiva Moreira. Cabo Júlio e De Velasco.

Sala da ComISsão. em 25 de agosto de 1999

./

/ /~~---..",
/ ,- ,,/,

Deputado Ant~nio CarJos'P~nn~
, Presldentlt,· /-

.:-

PROJETO DE LEI N2 642-A, DE 1999
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 490/99

Acresce dispositivos à Lei nO 9.020, de 30 de março de 1995, que dispõe
sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório, da Defensoria
Pública da União.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSmUlçÃO
E JUSTIÇA E'DE REDAÇÃO - ART. 24, 1\)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

\I - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.I' A Lei n' 9.0Z0, de 30 de março de 1995, pwa a viJanr COIII as ....ÜIt...
alterações:

"Art. 3' ··:···················;:···;"i:·:··á:·:::···;;j~~:ii·~·i~··:····m.;ür;Ei::::·~~··ü;j·:~~··.:::r:·;;....·····..···
Parágrafo único. O. serviço. a que se refere este aniJO...... IH ..l\","!!'!'í.~C

.~~~~ind.i.pe!'Úvr;I~,N~~~daD~~~~da.,:!~~~~~~

"Art. S'·A, Ficam criadas, no ~'I>eiiiiiiienté @ l>isíõaI. J'fc~~P4lt1k:a, da
Uniio, setenta cargo. de Defmsor P1lblico da Unilo de 2' Catcpia. • _ pcovidoI ....ÍIllI.
aprovaçlo prévia em concuno público de provas e lituIos, realizado llOIlCmIOS doi W. 24 a 2'
da Lei Complemenurn' 80, delZ dejanelro de 1994." (NP.) ,

Art. Z' Esta Lei entra em vi!Or na data de sua public:açio.

Brasilia,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULo IV
Da Organizaçao dos Poderes

CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo

SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Co~são da Câmara dos Deputados, dO Senado Federal ou do Cllft8l'eSSO
NBClOnal, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores, ao Procurador·GCIlI1 da República e aos cidadios, na fD11D8 e nos CIlO5
previstos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
1• fIXem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
n. disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administnIçIo dima e

autárquica ou aumento de sua remuneração;' •
b) organização administrativa e judiciária, lIIllIéria tributária e orçaDICIItária,

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de

cargos, estabilidade e aposentadoria; ,
• Alínea 'c' com redação dada pela Emenda Consritueiona/ n* /8. de 05/02'/998.

d) organizaçao do Ministério Público ~ da Defensoria Pública da UJIiIo. bem
como normas gerais para a organizaçIo do Ministério P6blico e da DefealoriaP6bIica
dos~s, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) crilIção, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgios da lllImiDis1rtoçI
pública;

f) mi1itercs <!:BS Forças Armadas, seu regime jurídico, provimeato de CIqOI,
promoções, estabilidade, rcmuneraçãc, reforma e trm1SfereDcia para a mcrva.

• A/iMo "f' ocrucidapela Emmda Consrirvciona/ n* /8. tk 05102 '/998.
§ 2° A iniciativa popu1ar pode ser exercida pela aprescntaçio • c-.. cIQI

Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, mn por cento do cleitenllo
nacional, distnbuído pelo menos por cinco Estados, com nIo menos de ues cIéc:imoI
por cento dos eleitores de cada mn deles.'
............................................................................................................................................

CAPíTuLO IV
Das Funções Essenciais • Justiça

...........................................................................................................................................
sEçAom

Da Advocacia e da Defensoria P6blica
...........................................................................................................................................

Ar!. 1S4 • A Defensoria Pública é instituiçic essencial ã iimçIó jurisdicioaal dó
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13 de abril de 1999.

Estado, incmnbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do ar!. 5°, LXXIV.

Parágrafo único. Lei complementar organ:izarà a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização
nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso
publico de provas e titulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade
e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

LEI N° 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950

ESTABELECE NORMAS PARA A CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS.

AI!. 2° - Gozarão dos beneficios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes
no Pais, que necessítarem recorrer àjustiça penal., civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honoràrios de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da famílía.

LEI N°.9.020, DE 30 DE MARÇO DE 1995

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO, EM CARÁTER
EMERGENCIAL E PROVISÓRIO, DA DEFENSORIA
PúBLICA DA UNIÃo E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AI!. 3° - O Poder Público, por seus órgãos, entes e instimições, poderá, mediante
termo, convênio ou qualquer outro tipo de ajuste, fornecer à Defensoria Pública da
União, gramitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funcionllll1ento.
...................................................................................................................................y •.....

número de vagas exceder a um quinto dos cargos iniciais da carreira e,
facultatívllll1ente, quando o exigir o interesse da administração.

AI!. 26 - O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem
dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proíbidos de obtê-la, e comprovar,
no mínimo, dois anos de prática forense, devendo indicar sua opção por uma das
unidades da Federação onde houver vaga.

§ 10 Considera-se como prática forense o exercício profissional de consullôna.
assessoria, o cmnprimento de estágio nas Defensorias Públicas e o desempenho de
cargo, emprego ou função, de ~vel superior, de atividades eminentemente jurídicas.

§ 2° Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público.

AI!. 27 - O concurso será realizado perante bancas exarnioadoras constituídas
pelo Conselho Superior.

Mensagem nO 490

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto â elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da

Justiça e do Orçamento e Gestão, o texto do projeto de lei que ..A= disoositivos à Lei n' 9.020,

de 30 de março de 1995, que dispõe sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório, da

Defensoria Pública da União".

Art. 5° - A nomeação do Subdefensor Público-Geral da União, de que trata o art.
147 daLeí Complementar nO 80, de 1994, será feíta pelo Presídente da República, até a
instalação do Conselho Superior da Defensoria Pública da União.

AI!. 6° - Fícam convalidados os atos praticados com base na Medida ProVlSóna nU
884, de 30 de janeiro de 1995.

E.M. n' 19.O

ExcelentÍssimo Senhor Presidente da República.,

Em 06 de abril de 1999.

LEI COMPLEMENTAR N° 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994

g~~~~O~~LIC~~~
PRESCREVE NORMAS GERAIS PARA SUA
ORGANJ?AÇÃO NOS ESTADOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

TÍTULo II
Da Organização da Defensoria Pública da União

CAPtruLOlI
Da Carreira

SEÇÃO I
Do Ingresso na Carreira

AI!. 24 - O ingresso na Carreira da Defensoria Pública da União far-se-á
mediante aprovação·prévia em concurso público, de âmbito nacional, de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de
Defensor Público da União de 2' Categoria. '

§ 1°Do regulllll1ento do concurso constarão os programas das discip1inas sobre as
quais versarão as provas, bem como outras disposições pertíoentes à sua organização e
realização.

§ 2° O edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigatoriamente, o
número de cargos vagos na categoria inicial da carreira. .

AI!. 25 - O concurso de ingresso realizar-se-á, obrigatoriamente, quando o

Submetemos à considetação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei

que cria cargos de Defensor Público da União de 21 Categoria e acresce parágrafo único ao an.
3' da Lei n' 9.020, de 30 de março de 1995.

2. A Defensoria Pública da União, constitucionalmente concebida DO art. 134
da Carta Política e organizada. pela Lei Complementar n2 &0. de 12 de janeiro de 1994. vem

prestando assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita.. aos necessitados. assim

considerados aqueles cuja situação económica não lhes pennita pagar as custas do processo e os

honorários de advogado. sem prejuízo do sustentO próprio e de sua família (art. 2~, parágrafo
único. da Lei n!l 1.060. da 5 de fevereiro de 1950), ainda em caráter emergencial e provisório.

nos termos da Lei n2 9.020. de 30 de março de 1995.

3. Essa tarefa vem sendo desempenhada por um número redwido de

Defensores Públicos da União, que são auxiliados por servidores requisitados de outros órgãos.

entes ou instinriçães nos termos do art. 32 da citada Lei rfl9.020. de 1995.

4. O diploma legal acima referido pennite. também, que o Poder Público.

mediante termo. convênio ou qualquer outro tipo de aj1l5te forneça à Defensoria Pública da

União. gratuitamente. bens e servíços necessários ã sua implantação e funcionamento. de fOnDa

genérica e, penanto. aí incluídos os serviços de apoio técnico e adinlnisuativo.

5. Na awência de menção expressa a esse tipo de serviço, e para que não paire

dúvida sobre sua pennissão, e que propomos o acrescimo de patágtafo único ao an. 3' da Lei nO
9.020, de 1995, disciplinador da maIOria.

6. Demonstra-se igualmente imponante a criação de setenta cargos iniciais da.
CaIrein\.cJa Defensoria Pública da União. que, ainda que em númeto não suficiente para atender
às inúmeras atividades a cargo da Instituição. constituem o possível diante da reduzida receita

orçamentária capaz de atender às despesas decorrentes do provimento dos cargos a serem

criados.
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7. Estas. em síntese. as normas que integram a presente proposta e que ora

submetemos ao elevado descortino de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

mediante termo, conVênio ou qualquer outro típo de ajuste, destínar-se-ão ao apoio técnico
e administmtívo indispensável ao funcionamento da Instituição.

Em atendimento ao estatuido no inciso XIII do art 32 do Regimento
Interno, a proposição foi submetida a esta Cotuissílo para o indispensável exame de mérito.

~
~br;~

REN CALHElRO
Mini de Estado da J ça

Aviso nQ 489 • C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

pa~
Ministro de Estado do Orç:unenlO e Gestio

Em 13 de abril de 1999.

Esgotado O prazo regimental, nílo foram oferecidas emendas ao
projeto.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A Defensoria Pública da União carece. efetivamente, de urgente e
adequada implantação para que efetive, no âmbito de suas atribuições constitucionaIS e
legais, a assistência jurídica integml e gratuita que a Carta Federal de 1998 assegurou a
todas aqueles que necessitam Ter acesso à Justiça e não dispõem de meios para o custeio
dos honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua fumilia. (CF,
an. 5', LXXIV).

Atenciosamente,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Acresce dispositivos à Lei nl! 9.020, de 30 de março de

1995, que dispõe sobre a implantaçio, em caráter emergencial e provisôrio, da Defensoria Pública

da União".

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 642199

NO$ termos do ar!. 24, § 1°e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno

da Cl\mara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura· e divulgação

na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para apresentação de emendas, a

partir de 26/05/99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas, ao Projeto.

Sala da Comissão, em 02 de junho de 1999.

"".',0,-, i(2)n~~
~Iia~ corre~Araújoij

• Secretária

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVlCO PúBLICO

I-RELATÓRIO

o Projeto de Lei 0.' 642, de 1999, ac=cndo dispositivos à Lei 0.0

9,020, de 30 de março de 1995, que "dispõe sobre a implantação, em caráter emergencial e
provisório, da Defensoria Pública da UniIo e dà outms providências" de autoria do Poder
Executivo, veio a esta Casa para sua decísão.

A proposição cria _ cargo. de Defensor Público da UniIo de 2'
Categoria, a serem providos por concurso público de provas e títulos, e, além disso, acresce
parágrafo único ao art 3' da Lei 0.' 9.020/95, estabelecendo que o. bens ou serviços que
poderão ser fornecidos, gratuitamente, pelo Poder Público à Defensoria Pública da União,

A Def.1lSOria Pública da União hà de estlr implantada para atender,
efetivamente, aqueles que necessitam postular e defender seus direitos perante a Justiça
Federal, • Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, em todas as unidades
da federação em I' grau e perante os Tnburuus Superiores.

Contados aos milhões, o cidadão pobre está a merecer especial
atenção dos Poderes constituídos. no que respeita ao acesso à justiça" principalmente no
âmbito das atribuições da Defensoria Pública da União, no qual a ausência de Defensores
Públicos ê mais severamente sentida, inclusive pela notória impossibilidade de as
Defensorias Públicas dos Estados atenderem, com seus próprios Defensores os serviços
atinentes à Defensoria Pública da União, cumulativamente com seus encargos na Justiça
Estadual.

Louve-se, portanto, esta iniciativa do Poder Execurívo, como man:o inicial que, espem-se,
tenha continuidade como uma das principais metas do Governo para que a enorme
populaçio desprovida de recursos, necessitada de Justiça, tenha reconhecido o direito
inerente à Cidadania, qual seja o de ser assistido judicial e extmjudicialmente, inclUSIve
nos litígios contra o Poder Público, por um Defensor Público, de modo, a que lhe seja
assegnmda, no processo, a igoaldade de força de que carece.

Ante o exposto, voto pela aprovaçlo do Projeto de Lei 0.' 642, de
1999.

Sala das Comissões, em~de jUDhD de 1999.

~.. .,~
~fOFLEffi{l

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunifio ordinária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei nO
642199, nos termos do parecer do Relator, Deputado Luiz Antônio Fleury.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laíre Rosado e Jair Meneguelli,

Vice-Presidentes; Augusto Nardes, Paulo Rocha, Medeiros, Avenzoar Arruda,
Herculano Anghinetti, Roberto Argenta, Luciano Castro, Fátima Pelaes, Luiz
Antônio Fleury, José Militão, Pinheiro Landim, Jovair Arantes, Valdomiro Meger,
José Carlos Vieira, Eduardo Campos, Pedro Eugênio, Pedro Celso, Vanessa
Grazziotin, Pedro Henry, Vivaldo Barbosa, Zsire Rezende, Pedro Corrêa e José
Pimentel.

Sala da Comissão, em 11 de agosto de 1999.

(J ,'; íJl
:j(Lv.J;::,

Deputado JOSE MÚCIO'MONTEIRO
Presidente

PROJETO DE LEI N2 682-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de pára-raiOS nos locaiS que determina
e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa NaCional pela rejeição.
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SUMÁRIO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICAÇÃO

Setembro de 1999

I - projeto inicial

11- • N. Comiuio de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
• termo de l'lICllbimento de emendas;
- p8recer do Relator;
- p.-ecer da Comissão

oCongresso Nacional decreta:

A1t. 1° Em locais oDeIe há ocorrência de concen1Ia\:lo humana ou
propIcios ao fen6meno. de descazias elétricas atmosféricas é obrigatório o emprego de

I*a-raiós.

Parágrafo único. O emprego de pára-raios 0C0Imi

J*CSIUÍIlIIente em escolas, hospitais, ptlIÇIS, campos de futebol, estádios, clubes, casas
ele diwnIo, casas de espetáculo, perques de diversões, ginásios de esportes c sbopping

ecaters.

A1t. 2" AJ especificações do pára-raios c os procedimentos IJOIll
_ iDslaJaçIo e manUlCDÇio devcrio estar de acordo com as normas técnicas expedidas

PIlo óqIo federal competente do Sistema Nacional de Metrologia, NonnaIizaçio c
Qualidlcle IndUSlrial refe=tes a esse equipomento.

§ 1° Sio responsáveis pelos equipamentos c pela respectiva

~ os proprielirios, sindícos, adminismulores ou seus sulmitUlos legais, desde

que cIeYidamcnte caduttados no Corpo de Bombeiros
A

§ 2° A mlDUlenção dos equipamemos deverá ser confiada a
profissionaiS ou filDllS de manUlel!ção legalmente habilitados c aUlorizados pelo Corpo de

Bombeiros.

§ 3° A manUlcnção de rotina deverá ser feita, obrigatoriamente,

em inlcrvakis regulares, conservando em perfeito estado os equipamentos utilizados.

An 3° Os Corpos de Bombeiros deverão fiscalizar todo e qualquer

imóvel ou CSlIbclecimcmo e, quando necessário, expedir notificação e aplicar pena de

multa ou interdição, na forma desta lei.

§ 1° Os Corpos de Bombeiros deverão manter cadastro de

profissionais e firmas capocitados para instalar c realizar a lIIlIIiutenção dos equipomenlos.

§ 2" Os Corpos de Bombeiros emitirão Certificado de Aprovação

aos CSIIbclecimernos quc julgarem habilitados na prevenção de acidentes por descargas

lIIIIOSfêriças.

§ 3° Aos oficiais Bombeiros-Militares investidos em funçio dC
Iiscalizaçio compete, observadas as formalidades legais, vistoriar qualquer imóvel ou
CIlIbcIccimelllo c exigir documentos relacionados à instalação e à manutCDÇio do

tquipamcmo.

§ 4° Uma vez detectados perigos iminentes ou problemas de

ordem lécnica, construtiva c de manutençio, no ato de vistoria a quc se refere o perágrafo
terceiro deste artigo, o Corpo de Bombeiros determinaIá, de imediato, a adoção das

prl)\'id!ncias quc julgar cablveis c cstipulaIá IlIl'ZOS para a sua efetivação.

A1t. 4° O MO cumprimento das disposiÇÕC5 desta lei sujeitará os

ÜIÚIlllltS i multa de 10 (dez) saIirios riJínimos, ficando a reincid!ncia mgeita à

duplicaç10 da multa'e i interdição do CSlIbclecimento. f\

An. SO O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

lIO\'CDla dias.

A1t. 6° Esta lei entr.l em vigor na data de sua publicação.

O Brasil não possui, ainda, legislação federal que obriguc a

instalação de pàra-raios em locais vulneráveis a descargas atmosféricas, como forma de

prevenção de acidentes resultantes desse fenômeno. Isso se deve, em parte, ao
desconhecimento do número sigoificativo, porém muito jll;luco divulgado, de óbitos

causados pela descarga elétrica proveniente de raios.

PaIa se ter UlDa idéia da gravidade do problema.em questiío. basta
saber que, somente em 1993, foram notificados 211 óbitos resultantes deste tipo de
acidente. O falo de 170 das pessoas vitimadas serem do sexo masculino e de o maior

número de ocorrências haver sido registrado na zona rural, demonstra ainda uma relação
direta entre o local e o tipo de trabalho e a vulnerabilidade a acidentes desta natureza.

Além das perdas humanas, hà quc se levar também em conta os danos materiais

consideráveis daí decorrentesT sobretudo por cauda de incêndios. Acrescente-se a isso os

prejuízos advindos da inlelTUpçào da transmissão de energia e de outros serviços
essenciais.

Não hà dúvida de que o Pais necessita, com urgência, de
legislação que estabeleça mecanismos de segurança que possam propiciar maior
ltllnqüilidade à população, em especial nos estabelecimentos em que se concentra grande

número de pessoas. Não são poucas as catástrofes que, diariarnentcT frequentam os

noticiarios nacionais, grande parte delas evitàvel, se medidas de prevenção fossem

adotadas, com ênfase na fiscalização de caráter preventivo. '\

Solicitamos, por isso, o apoio dos nobres Pares paIa a aprovação

da presente proposição, tendo em vista seu inquestionável mérito.

CôMISSÁO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 682199

Nos tennos do art. 119, capu!., l, e § lOdo Interno da Câmara
~s Deputad~s, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
DIa~ COlDl~SõeS - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 14.6.99,
por cmco sessoes. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

SaIa da Comissão, em 21 de junho de 1999.

\ .
·\.:.,--C<....\ài....~-.:;;r.:,/'-..\

. WaIbia Lóra
Secretária

COMISSÃO DE RELACÓES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I· RELATÓRIO

O Projeto de Lei nO. 682199 determina a obngatoriedade da

instalação de pára-raios nos locais propícios à formação de descargas
atmosféricas e onde haja concentração de pessoas. Atribui ao órgão federal

competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade
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Finalmente, entendemos que é preciso considerar a

distribuição dos Corpos de Bombeiros nos municipios e o quanto ela poderá

influenciar no cumprimento eficaz das atribuições propostas, pois em menos de

dez por cento deles existem destacamentos da instituição estadual de defesa civil,

via de regra concentrados nos limites urbanos das maiores cidades. Isto significa

que, a menos que se multiplique por dez o efetivo existente de bombeiros no

Pais, é de se esperar que a incidência de vítimas nas áreas rurais permaneça
inalterada, frustrando as pretensões apontadas pela proposição.

Das considerações apresentadas concluímos que: (1) a
prevenção dos efeitos das descargas atmosféricas já é matéria regulada pelas

posturas municipais e pelos órgãos competentes para autorizar o funcionamento

de instalações sensíveis OU perigosas; (2) a prevenção efetiva de lesões e mortes

decorrentes dos efeitos de descargas atmosféricas está mais relacionada a

condutas pessoais (evitar situações de risco) e coletivas (colaborar com o Poder
Público nos sentido de que se evite o armazenamento inadequado de explosivos

e inflamáveis), que à ampliação de obrigações já previstas na legislação vigente;

(2) a implementação das medidas propostas é incompatível com os atuais
efetivos dos Corpos de Bombeiros.

Em face do exposto, e por considerar que as medidas
propostas não contribuem efetivamente para que se alcancem os resultados
desejados, somos pela REJEiÇÃO do Projeto de Lei r)D. 682199.

'$~~:~Z:--
oéPbtado ~OSE LOURENÇO ,

Relator

É de se ressaltar que, à exceção dos casos em que as

edificações contenham materiais explosivos ou inflamáveis, os efeitos de

descargas atmosféricas em edificações desprotegidas não costumam ser graves,

sendo muito raro o registro de vítimas e de danos materiais. Na imensa maioria

dos casos em que ocorrem vitimas de raios, as circunstâncias envolvem.o seu

trânsito em áreas descampadas (campos abertos, campos de golfe, estádios de

futebol. praias, etc) ou postadas em locais elevados (alpinistas, eletricistas em

postes. pessoas em árvores, telhados ou brinquedos nos parques de diversões,

etc), o que eXplica os dados apresentados pelo Autor em sua justificativa (oitenta

por cento das vítimas são do sexo masculino, em ocorrências registradas na zona

rural).
Essa constatação, que admitimos ser estimativa, devido à

falta de dados estatísticos confláveis para orientar decisões sobre a matéria,

conduz à reflexão de que a proteção contra os efeilos funestos das descargas
atmosféricas está mais associada à cautela pessoal por ocasião de condições

meteorológicas propícias à formação de raios que numa medida legislativa

voitada para a instalação generalizada de equipamentos preventivos. Leva-nos

também a considerar sobre a conveniência. de impor enellrgos onerosos à
sociedade e ampliar os encargos funcionais dos Corpos de Bombeiros em face de

uma expeclativa de resultados que provavelmente não será proporcional aos seus

custos. A este respeilo, entendemos que merece ser lembrado ,) recente fiasco de

uma disposição do Código Brasileiro de Trânsilo que fez obrigatória a todos os

proprietários de automóveis a aquisição de um Jill de primeiros socorros que se
mostrou de utilidade questionável.

As disposições normativas quanto às instalações de

proteção são encontradas nas posturas municipais que, via de regra, já as exigem

em hospitais, escolas, estádios de esportes, grandes conjuntos habitacionais,

reparlições públicas etc. Em tais casos, atos administrativos como a aprovação de

projetos construtivos, a emissão do alvará de construção, e a concessão de

'habite-se", dependem da comprovação in loco do cumprimento de todas as
disposições constantes dos códigos de obras, inclusive as relacionadas com a

proteção contra raios.

Instalações de maior risco material, como antenas de

comunicação, subestações e torres de transmissão de energia elétrica,

instalações de produção, processamento ou armazenamento de materiais

explosivos ou inflamáveis, estão sujeitas a especificações muito mais rigorosas,
emanadas pelos órgãos normativos especificos (ANATEL, ANEL, Exército, ANP).

Em nosse apreciação sobre o mérito da proposição nesta
Comissão Permanente, entendemos que cabem as considerações que se

seguem.

É o Relatório.

A proteção predial contra descargas atmosféricas (raios) se

constilui resumidamente numa disposição de hastes captoras (pára-/aios) na cota

mais elevada da edificação, conectadas entre si por cabos de cobre de baixa

resistência. Todo o conjunto é ligado eletricamente a uma malha de hastes e

cabos enterrados nas proximidades do prédio, que servirá para dispersar no

terreno as correntes eléllicas descarregadas pelo raio nas hastes no topo do

prédio. Detalhes construtivos como o espaçamento das hastes captoras, a bitola e

o material dos .condutores de descida, a disposição da malha de terra e a sua

resistência elétrica em relação ao solo, estão exaustivamente descritos em norma

especifica da AsSociação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A eficácia da

instalação está associada principalmente ao estrilo cumprimento dos detalhes

construtivos recomendados, à preservação da continuidade dos condutores de

descida e à manutenção da resistência de aterramento abaixo de um valor

considerado máxime pela norma.

Decorrido o prazo regimental de cinco sessões, a

proposição não recebeu emendas nesta Comissão Permanente.

Em sua justificativa, o Autor afirma que o Brasil ainda não

dispõe de legislação federal que trate da proteção predial contra descargas

atmoSféricas, em que pese a quantidade significativa dos óbilos e dos danos

materiais a que dão causa, concluindo pela necessidade urgente de iniciativa
legislativa que supra esta lacuna.

A proposição foi distribuida à Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional e à Comissão de Constituição e Justiça e de

'Redação, nos termos dos arts. 54 e 24, inciso 11, do Regimento Intemo da Câmara

dos Deputados - RICO.

o Projeto de Lei nO. 6B2199 foí distribuido a esta Comissão

Permanente por tratar de matéria que envolve a atuação de órgãos da segurança

pública (Corpos de Bombeiros), nos termos do que dispõe o art. 32 do RICO.

A proposição atribui acs Corpos de Bombeiros um conjunto

de encargos relacionados com o gerenciamento do controle de qualidade das

instalações prediais contra descargas atmoSféricas: (1) cadastrar proprietários,

sindlcos, administradores e seus subslliutos legais, com o objetivo de
responsabilizá-los pela instalação e manutenção dos equipamentos de proteção;

(2) autorizar o exercicio profissional e o funcionamento de empresas que atuem

na manutenção das instalações de proteção; (3) organizar cadastros de

profissionais e empresas autorizadas para atuar na mar.lutenção das instalações

de proteção; (4) vistoriar e fiscalizar as condições de funcionamento das

instalações de proteçâà, expedindo notificações e aplicando sanções quando for o

caso; (5) emitir Certificados de Aprovação para os estabelecimentos cujas

instalações de proteção forem consideradas eficazes; (6) determinar a adoção de

medidas cabiveis, com prazo determinado, em função da constatação de

situações de perigo.

11 - VOTO DO RELATOR

Industrial o encargo para especificar os materiai~das. instalações. e para dispor

sobre os procedimentos de sua manutenção. Responsabiliza proprietários,

administradores e sindicos pela manutenção das instalações. Atribui aos Corpos

(de Bombeiros as responsabilidades pelo cadastramento das instalações, pela

autorização de funcionamento das empresas de manutenção e pela fiscalização

periódica dos equipamentos. Atribui também aos ·Corpos de Bombeiros

competência para expedir notificações e aplicar penas de muita ou interdição, na

forma da lei. Prevê a aplicação de pena de multa de dez salários mínimos para os
infratores da norma, agravada para o dobro, acumulada com interdição do prédio,

em caso de reincidência.
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11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nO 682199, do Sr.
Freire Júnior, nos termos do parecer do relator, Deputado José Lourenço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio Carios
Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra, Synval Guazzelli, Paulo Delgado - Vice
PreSidentes. Aroldo Cedraz, Átila Lins, Cláudio Cajado. FranCISCO Rodrigues,
Joaquim Francisco, José Lourenço, Wemer Wanderer, Aracely de Paula.
Lavoisier Maia. Manoei Castro, Bonifácio de Andrada, Coronel Garcia, Clóvis
Volpi, Luiz Carios Hauly, Paulo Kobayashi, Luciano Castro, Moroni Torgan,
Damião Feliciano, Edison Andrino, Elcione Bamalho, João Herrmann Neto,
Mário de Oliveira, Laire Rosado. Jorge Pinheiro, zaire Rezende, Virgilio
Guimarães. Waldomiro Fioravante, Jair Bolsonaro. Paulo Mourão, Aldo Rebelo,
Femando Gonçalves. Eduardo Seabra. José Thomaz Nonô, Luiz Salomão, Pedro
Valadares e De Velasco.

Sala da Comissão, em 18 de agosto de 1999

PROJETO DE LEI N2 792-A, DE 1999
(Do Sr. Josué Bengtson)

Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro", para aplicar penalidade aos motoristas flagrados fumando nà direção do
veiculo.
(ÀS COMISSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, li)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

- Na Comissão de Viação e Transportes:
termo de-recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei introduz dispositivo no Capitulo ~ - Das
Infrações - da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 'institui o Código
de Trânsito Brasileiro', para aplicar penalidade aos motoristas flagrados
fumando na direção do veiculo.

Art. 2° O arL 252 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

'AIt. 252. Dirigir o veicuio:

. 'V/-A - fazendo uso de cigarros. cigarrilhas, charutos,
cachImbos ou qualquer outro produto fumigeno. derivado ou
não do tabaco.

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

ArL 30 Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a
contar de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

.. Uma das preocupações básicas do legislador ao elaborar o
novo. Código. de Trânsito Brasileiro - CTB - foi quanto às questões
rela,"'onadas a segurança de motoristas e pedestres. Com o intuito de reduzir
os I~dlces alarmantes de aCiderrtes de trãnsito registrados nas vias públicas
braSileiras. ~ CTB p;ocurou detalhar de forma precisa as diversas infrações.
Impondo maior ngor as respectivas punições.

. Não obstante os grandes avanços registrados. entendemos
que a refenda norma legal ainda pode ser significativamente aperfeiçoada.
Explicaremos.

Um dos pontos mais importantes que devem ser observados
por qualquer condutor diz respeito á atenção ao dirigir. Atitudes negligentes por
parte dos motoristas podem provocar acidentes de conse-qOãncias
imprevisivels. O CTB identifica corretamente esse ponto ao tiplficar. como
infração leve, o ato de dirigir sem atenção ou sem os CUidados indispensáveis á
segurança (art.169). Mais adiante. tal aspecto é reforçado quando. no art. 252.
índica-se a proibição de dirigir utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a
aparelhagem sonora ou de telefone celuiar. Infração conSiderada média.

O mesmo arligo ainda define como infração média o ato de
dirigir cem apenas uma das mãos. exceto quando deva o condutor fazer sinais
regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo. ou acionar
e-quipamentos e acessónos do veiculo. Tal dispositiVo fundamenta. por
exemplo. a proibição do uso de aparelhos celulares sem o e-quipamento de
~viva·voz".

Não encontramos, entretanto, qualquer restnção a fazer uso de
Cigarros ou outros produtos fumigenos ao volante. embora tal uso possa ser
bastante inconveniente do ponto de vista da segurança do trãnsito. Em pnmeiro
lugar cumpre observar que. ao fumar, o motorista ocupa uma das mãos.
Incidindo na infração refenda aCima. Ademais. o ato de acender o cigarro tira a
atenção do condutor. contribuindo para a ocorréncla de aCidentes. Fosse isso
pouco. ainda há indicias de que o monóxido de carbono existente na fumaça
dos cigarros possa afetar o nivel de concentração dos motoristas.

Estamos, pois, propondo alteração no texto do CTB, de forma a
supnr essa lacuna e, à vista da Importáncia do tema para a segurança do
trãnsito. esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares no sentido da rápida
tramitação e aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões. em 29 de abril de 1999

r--
Deputado JO:ID-É BENGTSOI'i

~LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDElIõACÃO DE ESn;DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEffiO.

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

CAPÍTIJLO X"
Das Infrações

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

Art. 252 - Dirigir o veiculo:

..........................................................................................................................
VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conect:ldos a aparelhagem sonora ou de

telefone celular:
Infraçào - média;
Penalidade - multa

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

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

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

"
PROJETO DE LEI N° 792199

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

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 15/06/99, por cinco sessões.

Esgotado O prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 22 de junho de 1999

- ....\.

~>, " ,
Ruy àmarp'rudêncio da SilV~'

Secretário
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COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES

I . Relatório

o projeto de lei em epigrafe aCl"lW:8nta um inciso ao art 252
do C~igo d~ Trânsito Brasileiro, de forma a caracterizar como infração o fato
de dmglr veIculo fazendo uso de cigarro, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou
qualquer outro produto fumlgeno, derivado ou não do tabaco. Em sua
justilicaçiio, o nobre Autor alega que o uso de. tais produtos, além de ocupar
uma das mios do condutor, contribui para tirar-lhe a a1ençio sendo
lnconvenien1e do ponto de vista da segurança do trânsito. '

Nesta Comissão, decorrido O prazo regimental não foram
oferecidas emendas ao projeto. '

11 - Voto do Relator

Extremamente oportuna a iniciativa do ilustre Deputado Josué
Benglson no sentido de caracterizar como infração de lrãnsilo, nO âmbito· do
CTB, o alo de fumar ao volante.

A adoçlio de medidas de restrição ao fumo, nas'suas mais
variadas tonnas, é uma tendência que se verific!' atualmente nos países mais
desenvolvidos, com o objetivo de minOfllr os efeitos negativos dos produtos
fumígenos para a saúde das peseoas. É de domlnio público que os
consumidores desses produtos estio mais sujeitos a sofrer de doenças
Q1rdiovasculares e de cãncer, perticulannente do aparelho respiratório. Não
apenas os fumantes, mas também as pessoas que convivem com fumantes
siio afetadas pala fumaça resullante da queima do fumo.

No entanto, niio é esse o ponto principal para a proposiçio em
foco. No caso em !lXBme, temos que levar em consideração, além dos efeitos
nocivos das substâncias químicas componentes dos produtos fumígenos sobre
a saúde, também os seus efeitos sobre a capacidade de concentraçiio do
condutor.

o próprio alo de acender um cigarro representa um desvio de
atenção, visto que o motorista precisa afastar o olhar da 'lia e do painel de
instrUmentos de seu veiculo para apanhar o cigarro e aoendé-Jo. Isso sem
contar que, para tanto, ocupa uma das mlios, o que, em si, já constitui infração
de lrãnsito. É sabido, ainda, que o consumo de produtos fumigenos contribui
para 'relaxar" as tensões: esse é um argumento bastante usado por fumantes
para juslilicar seu vício. No trãnsito, esse suposto 'relaxamento' pode ter

.J:OI'seqitências desastrosas.-Com ·um·nível de aIl!nçáo menor, o motorma tem
afetados seus reflexos, podendo vir e se envolver num acidente. Ademais,
dados da Associação Médica Brasileira infonmam que o monálcido de carbono
resullante da queima do fumo pode afetar a acuidade visual das passoas.

PROJETO DE LEI
N~ 934-A, DE 1999

( Do Senado Federal )
PLS N~81199

Dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral em 1998; tendo
parec,er . da . Comissão . de Co~stituição,e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, Jundlcldade e tecmca legislativa deste e dos de nOs. 2.590/96,
4,850/98, 158/99 e 1.075/99, apensados, e, no mérito. pela aprovação deste, com
emenda, e pela rejeição dos de n's. 2.590/96, 4 850/98, 158/99 e 1.075/99,
apensados.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

1I- Projetos apensados n's: 2.590196, 4.850/98, 158/99 e 1.075/99

[fi-Na Comissão de Constituição e Justiça c dc Redação
- Parecer do Relator

- Parecer relormulado
- Emenda oferecida pcfo Relator
- Parecer da Comissão
- Emenda adotada pela Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' São anistiados os débitos decorrentes de multas aplicadas aos
eleitores que deixaram de votar nas eleições realizadas nos dias 4 e 25 de outubro de
1998.

Art. 2' São igualmente anistiados os débitos resultantes das multas
aplicadas pela Justiça Eleitoral, a qualquer título, em decorrência de infrações
praticadas no periodo de 7 de abril a 25 de outubro de 1998.

Parágrafo único. A anistia referida neste artigo não se aplica a candidatos
eleitos.

Assim, entendemos da maior relevância relacionar no texto do
CTB, entre as infrações de trãnsito, o alo de dirigir veículo fazendo uso de
produtos fum[genos, derivados ou niio do tabaco. Com isso, certamente
estaremos contribuindo para, por um lado, melhorar as condições de
segurança no lrãn!lilo e, por oulTO, resguardar a saúde do próprio motorista e
dos demais passageiros do veículo.

DianIa do exposlo, somos pela aprovação quanto ao mérito do
Projeto de Lei nO 792, de 1999.

Sala da Comissão, em 'il de ~"

DeputadoN~MAR_
11I • PARECER DA COMISSÃO

de 1999.

Art.]' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal. •m /3 de maio de 1999

"LEGISL.-\çAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ.\O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

A Comissao de Viaç40 e Transportes, em reuniAo
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO 792199, nos
termos do parecer do relator. Deputado Neuton Uma.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente, Chico da Princesa - Vice

Presidente, Antonio Geraldo, Eliseu Resende, Igor Avelino, Lael Varella, Albérico
Filho, Alberto Mouião, Domiciano Cabral, Edinho Araújo, Hennes Parciam:IIo, Joio
Henrique, Alolzio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa, Luís Eduard~, Rlcarte de
Frellas, Romeu Queiroz, Carlos Santana, Luiz Sérgio, Philemon Rodn9ues, Aí~n
Cascavel, João Tola, José Chaves, Duilio Pisaneschi, Pedro Chaves, Franclstomo
Pinto, Dr. Heleno, Sérgio Reis, Almeida de Jesus e Carlos Cury.

Sala da Comissão, em 18 de agoslo de 1999

~
'-,,---.._~

ee""lado MARCELO TEIXEIRA
LPrMidente

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
Republica, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre;
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VIII - concessão de anistia;

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um
so turno de discussão e votação. e enviado á sanção ou promulgação, se a Casa
revisora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar.

Paragrafo único. Sendo o projeto emendado. voltara á Casa iniciadora.

LEI N° 8.744, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1993

ANISTIA DEBITO DOS ELEITORES QUE DEIXARAM
DE VOTAR NO PLEBISCITO DE 21 DE ABRIL DE
1993.

Art. 1° - Ficam anistiados os débitos dos eleitores que deixaram de votar no
plebiscito realizado em 21 de abril de 1993.

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

LEI N° 9.274, DE 07 DE MAIO DE 1996

DISPÕE SOBRE ANISTIA RELATIVAMENTE ÀS
ELEIÇÕES DE 3 DE OUTIJBRO E DE 15 DE
NOVEMBRO DOS ANOS DE 1992 E 1994.

Art. l° - Ficam anistiados os débitos dos eleitores que deixaram de votar nas
eleições de 3 de outubro e 15 de novembro, dos anos de 1992 e 1994, bem como. nas
mesmas eleições, dos membros das Mesas Receptoras que deixaram de atender á
convocação da Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. A anistia a que se refere este artigo aplica-se aos fatos
defmidos como crime no art.344 da Lei nO 4.737, de 15 de julbo de 1965 - Código
Eleitoral.

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

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEiÇÕES.

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

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
...........................................................................................................................................

Art. 45 - 8- partir de I° de julbo do ano da eleição. é vedado às emissoras de
rádio e televisão. em sua programação normal e noticiário:

1 _ transmitir. ainda que sob a forma de entrevista jornalistica, imagens de
realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza
eleitoral em que seja possivel identificar o entrevistado ou em que haja manipulação
de dados:

Il _ usar trucagem, montagem ou outro reciu:so de áudio ou video que, de
qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou
produzir ou veicular programa com esse efeito;, .

III _veicular propaganda politica ou difundir opinião favorável ou contrána a
candidato, partido. coligação. a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação:
V _veicular ou divulgar fIlmes. novelas, minisséries ou qualquer outro programa

com alusão ou critica a candidato ou partido politico, mesmo que dissimuladamente.
exceto programas jornalisticos ou debates politicos;

VI - divulgar nom~ ,j~ programa que se refira a candidato escolhido em
convenção. ainda quando pre~xistente. mclusive se coincidente com o nome do
candidato ou com a variação nOlIDnal por ele adotada. Sendo o nome do programa o
mesmo que o do candidato. fica proibida a sua divulgação. sob pena de cancelamento
do respectivo registro.

§ 1° A partir de I° de agosto do ano da eleição. é vedado ainda às emissoras
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em
convenção.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do
disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a
cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.

§ 3° As disposições desle artigo aplicanl-se aos sitios mantidos pelas empresas
de comunicação social na Internet e demlllS redes destmadas á prestação de serviços
de telecomunicações de valor adicionado,

S[:'(OPSE

IDE:"TIFlCACÃO
:"UMERO:"A ORIGE~I, PLS """81 1999 PROJETO DE UIISFI
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 03031999
SENADO, PLS 00081 1999

AUTOR SENADOR, GERSON CAMArA PMDB ES
EMENTA DlSPÔE SOBRE ANISTIA DE ~ruLTAS APLICADAS PELA JUSTiÇA ELEITORAL EM

1998.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA ICCJ)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTAnOS
13 OS 1999 (SFl SUBSEC. COORD. LEGtSLATIVA(SFl (SSCLS)

ENCAMINHADO ASSEXP.
ENCAMINHADO A,

(sF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE ISFlISSEXPl EM 13 OS 1999
TRAMITAÇÃO

03031999 (SFl PROTOCOLO LEGISLAflVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 09 (:'IOVE) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

0303 1999 (SF) PLE:'IARlO (PLENl
LEITURA.

03 03 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACCJ (DECISÃu TERMINArtVAI ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE os (CINCO) DIAS. APOS PUBLICADO E
DlSTRIBUIDO EM AVULSOS.
DSF 04 03 PAG413S E4136.

03031999 (SF) S1."BSEClET.'0U:... DE CO;\USSOES
ENCAMINHADO A I.':...

2203 1999 ISFl COM. CONST:TCIÇ.i.O E JUSTIÇA ,CCJ)
RELATOR SEN EDlSO:'l LOBÃO.

2804 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ)
AUSENTE o RELATOR EDESIG:'IADO OSEN ROMEU TUMA PARA
PROFERIR ALEITURA DO RELATORIO, QUE CONCLUI PELA
APROVAÇÃO DA~1ATERIA. USAM DA PALAVRA PARA DISctlTl1l0
ASSUNTO os SEN LUCIO ALCANTARA, ROBERTO FREIRE EALVARO
DIAS.

2804 1999 (SFl COM. CONSTITtlIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ)
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO
DAMATERIA.

2S 04 1999 (SFl COM. COl'lSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO A SSCLS.

29041999 (SFl SECRETA'UA GERAL DA MESA (SGM)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DO PABECER.

04 OS 1999 ISFl PLENARlO (PLE~n

LEITURA PARECER 187· CCJ. FAVORAVF.L.
DSFOS OS PAG 10066 A10068.

04 OS 1999 (SF) PLENARlO rPLENl
LEITURA OF. 011. DO PRESIDENTE DA CCJ, COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, SENDO ABERTO OPRAZO DE OS (CINCO)
DIAS LUIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, PORUM DEClMO
DA COMPOSiÇÃO DA CASA. P.\RA QUE A~1ATERIA SEJA APRECIADA
PELO PLENARIO,
D5F os 05 PAG 10070.

n' 0, : 990 ISF) SUBSEC. COORD, LEGtSLATIVArSF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSICÃO DE RECURSO, 06 OS A12 05 99.

12 U5 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO RECURSO 012, DE
1999. DE AUTORL~ DO SEN GERALDO ALTHOFF, INTERPOSTO NO
PRAZO REGIMENTAL.:-iO SENTIDO DE QUE OPROJETO SEJA
SUBMETIDO AO PLENARlO SE~O ABERTO OPRAZO DE OS (CINCO)
DIAS UTEts. PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS, NOS TERMOS DO
ART. 235. I!' 'C'. DO REGIMENTO INTERNO.
DSF 13 05 PAG

12 OS 1999 (SF) PLENARlO IPLENl
LEITURA EDEFElID1ENTO DO RQ. 239, DE AUTORIA DO SEN
GERALDO ALTHOFf. SOLICITANDO ARETIRADA DO RECURSO 012,
DE 1999.
DSF 13 os PAG

1305 1999 (SFl SUBSEC. COOROo LEGtSLATIVA(SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DO ENCERRAME."ITO DO
PRAZO PARA RECURSO.

1305 1999 (SF) PLENARlO IPLENl
Ç:2MUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE
, C °JRSO, PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO, DO
ftECJMENTO INTER"lO
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13 OS 1999 (SFI MESA DIRETORA
DESPACHO A C,\A1ARA DOS DEPUTADOS.
DSF 14 OS PAG

1305 1999 (SF) SUBSEC. COOaD. LEGlSLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DO nXTO FINAL.

13 OS 1999 (SF) SunSEC. COOaD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO A SSEXl'.

1305 1999 (SF) SUBSECRETAlUA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXPl
ENCAMINHADO A SSCLS, PARA RJ:VlSÃO DOS AUTOGRAFOS.

13 05 1999 (SF) SUBSEC. COOaD. LEG1SLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DOS AUTOGRAFOS (FLS. 19):, _,

13051999 À cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFISFN"~/9'l

Inslllul o Cóclico Eleitoral.
.........................

.~~~~.;~;~~~ .
DlSPOSIÇÓES VÁRIAS

TÍTULO IV
Disposiçõ,s Penai.r

CAPtTULon
Dos Crimes Eleitorais

Oficio n'4DS (SF) Brasília. em 1.3 de maio de 1999 Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:
Pona - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Senhor Pnmelro·Secrelário.
..................................................................................................

'-""-'--

EnC:WlInhO a \'ossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos lennos do an. 65 da ConstilUição Federal, o Projeto de
Lei do Senado n° 81, de 1999. constanle dos aUlógrafos em anexo. que "dispõe sobre anistia
de multaS aplicadas pela Justiça Eleiloral em 1998".

Alenciosamente.

Senador Carlos Patrocínio
Prime~~o-Secretario, em exercicio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 4.850, DE 1998
(Do Sr. Ciro Nogueira)

AnIstia as multa.s eleitorais decorrentes dos pleitos de 4 e 25
de outubro de 1998 dos eleitores, partidos polítJ.cos. candidatos
e veiculos de comunIcação.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI No 2.590, OE 1996)

o Congresso NaCIonal decreta:

PROJETO DE LEI N!! 2.590, DE 1996
(Do Sr. Maurício Najar)

Concede anistia aos eleitores que não votaram nas eleiç30 de 3
de outubro e 15 de novembro de 1996.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTICA E DE REDAÇAO)

Art. 1" Ficam anlstlados os débitos das eleitores que

deIxaram de votar nas elelçàes de 4 e 25 de outubro t.e 1998.

Paragrafo lJnica. Ficam. também. anistiados os eleitores

Que. convocadas pela Justiça Eleitoral para compor as Mesas Receptoras ou

Juntas Apuradoras. nas mesmas eleíções. rjelxaram de atender a
convocação.

o Congresso NaCIonal decreta;

Art. 1<) . São amsuados os eleitores que não votaram nas eleições de 03 de outubro e
15 de novembro de 19li6, bem l:omo os membros da mesas receptoras que não atenderam à
convocação da Justiça Eldtoral.

Art. 20 Ficam anistiados as multas aplicadas aos partidos

polítICOS. aos candidatos e aos veiculas de comuOlcação que decorrerem de

lnfracões cometldas a leglslacão eleitoral ocorndas na periodo de 7 de abril a

25 de outubro de 1998.

Paràgra.to imico - A amstia a que se refere o Ucaput" deste artigo aplica-se os fatos
definidos como cnme no art. 344 da Lei n' 4737, de 15 de Julho de 1965 (Código Eleitoral).

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 31) Esta 1121 entra em vigor nn dnt<1 de sua pl bllcação.

JUSTIFIC,V;,\O

Art. 3° • Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A legislacão ~Ieltornl ;mpõL' um:l 1ene de penalidades
àqueles que se abstém de partiCIpar dns eltm;óes Denm:~ elas oodemos elencar.

in verbis:

"Art. 7° ..

v- obter passBDcne ou canetra de identidade:

IV· obter empresrimo nas autarquias. sociedades de
economia mista, caixas económfcas federais ou estaduaiS. nos
institutos e caixas de previdência social. bem como em qualquer
estabelecimento de credito !:lantido pelo GOl.lemo. ou de cuja
administração este partiCipe. o:? com essas entidades celebrar
contratos:

VI- renovar matrrcUla em estabeleCImento de ensino
oficial ou fiscalIzado peio Gov~mo:

/li. participar de concorrenclB piJblica ou admimstrativa
da União, dos Estados. dos Temtorios. do Distflto Federal ou dos
Municipios. ou das respectivas -sutorqUl8s:

fi • feceDer vsnclmp.l1lo :·"7'muneraçiJo. salario ou
proventos de funçào ou emprego fJub1Jco. ,Jularquico ou paraestatal.
bem como fundações governamentais. empresas. mstltutos e
sociedades de qualauer natureza. m[mtldaz ou subvencionadas pelo
Governo ou que exerçam serviço publico delegado.
correspondentes ao segundo més subsequente ao da eleição:

I - inscrever~se em concurso ou prova para cargo ou
lunçiio publica. mvestir~5e ou empos:;ar~seneles:

§ 1° Sem a prova de que votou na última eleição.
pagou a respectiva multa ou de que se lustificou devidamente, não
poderá o eleitor:

de 1996.

.~:

"'-;;:.<
Deputado Maurício Najar

'LEGISlAÇÃO CITADA ANEXADA .PElA
COORDENACÁO DE ESTUDOS LEGISlATIVOS·CeDI'

LEI N9 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

Este t: o motivo que nos faz apresentar o presente projeto. solicitando sua aprovação
pelos Ilustres pares. para que milhares de brasileiros se livrem dessas multas e regulanzem sua
situação Junto à JustIça eleitoral

Sala das Sessões. em .:l'),no

A amstla que se pretende não irá beneficiar apenas 05 moradores da cidade de São
Paulo. mas a todos os brasileiros que nas eleições passadas. por motivos diversos. não compareceram
às urnas para declararem seus votos,

A maIOria dessas pessoas são de baIxa renda. inclusive do meio rural. sem
condiçõt:s de arcarem com as multas ImPostas pela Justiç:1 Eleitoral.

Centenas de eleitores da cidade de São Paulo ficaram sem comparecer às umas
eleitorais para exercerem o díreito de voto. no dia 03 de outubro de 1996. em virtude das fortes
chuvas que cairam na cidade deixando-os ilhados. Houve, inclusive, um candidato a vereador que
ficou tmpedido 4e votar em si própno por não chegar a tempo ao seu local de votação.
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VII- praticar Qualquer ato para o qual se eXIja ouitação
do serviço militar ou Imposto (fe renda. " 15 10, art. 70, do Código
Eleitoral).

Não na camo negarmos Que estas draconlanas medidas

são incompativeis com o espínto demacratico que inspira a legISlação eleitoral

brasileira. Tanto que, penodlcamente. leis concedendo anistia aos eleitores

faltosos são promulgadas. sendo já um.:! tradição 1'\0 ordenamento Jurídico

brasileiro.

No que dIz resoelto aos c:tndldJtos, oanldos políticos e

veiculas ae comunicação. devemos nos lemlJr.::lr que () togo das paixões,

provocado pelas disputas eleitorais. é insllo ao verdadeiro debate democrático.

Não há eleição democrátIca que não suscite palxoes ','Iolentas. ISSO é uma

realidade hUmana. No entanto. uma vez passado o pleito. a normalidade

institucional eXige que sejam apagadas as disputas. o que não sera possível se

houver desdobramentos JudicIais longos e penosos. Oaí a necessIdade da anistia

que propomos atraves desta medIda legIslatIva. que deve clrcunscrever~se ao
período eleItoraL .

AssIm sendo. estou certo de que serei .Jcompanhado por

meus pares na adoção da pre~ente proposlç50 h?'1'slotlV<J.

Sala das Sessões. em ... c, de"~ de 1998.

,/: ••,~,/ ...,.-t. .•• "I..--"

Oe'putadCYCIRO NOGUEIRA

"LEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTVDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO ELEITORAL

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL.

§ 2" Os brasileiros natos ou naturalizados. maiores de 18
(dezoito) anos, salvo os excetuados nos artigos 5" e 6", número T,
sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos
relacionados no parágrafo anterior.

§ 3" Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico
de dados. será cancelada a inscrição do eleitor que I)ão votar em 3
(três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar
no prazo de 6 (seis) meses. a contar da data da última eleição a que
deveria ter comparecido.

*§ 3"ucrc.'\centado rela J.1!l n' ':.6fi3. J~::- 05 198R.

Detiro. nos termos do arf. 105. PanJaaíb tiniclJ. do mc;
o dê'sarquivamento das seguinte!;- groposiçl:l;?= rI
491197. PL's: 1817/96, /3247197;" 4832:98. 4850'~

Publique-s•.

REQUERIMENTO
.(00 Sr. Ciro Nogueira)

Requer o desarquivamento de
proposições

Senhor Presidente.

Nos termos do Penigrafo Único, do Artigo 105. do Regimento
Intemo da Câmara do. Oep4lados, requeiro a Vossa Excelência o de.arquivamento das
Proposições de minha autoria. abaixo relacionada.:

Proposta de Emenda a Cons\~uição nO. 491197
Projeto de Lei n'.1.817198
Projeto de Lei n'. 3.247197
Projeto de Lei n'. 4.8321ll8
Projeto de Lei n°. 4.8501ll8

Sala das Se••ões. em de de 1999.

PARTE PRIMEIRA
Introdução

.............................................................................................................
/,._ ~L-/.

~utado erro Nogueira

. .Art.. 7." - O el:ito.r que .deixar de votar e não se justificar perante
o JUIZ eleItoral ate tnnta dIas após a realização da eleição incorrerá
na multa de três a dez por cento sobre o salário minimo da rel!.ião.
imposta peio juiz eleitoral e cobrada na fofrna prevista no art.. 367.

* Redação dada pela Lei n P ./.961. de (j./ 05 19M

§ I" Sem a prova de 'lue votou t1a ultima eleição. pagou a
respectiva multa (lU ue que se justificou devidamente. não poderá o
eleitor:

I - inscrever-se em concurso ou prova para carl!.O ou função
pública. investir-se ou empossar-se neles: -

II - receber vencimentos. remuneração. salário ou proventos de
função ou emprego público, autárquico ou paraestatal. bem como
fundações governamentais. empresas, institutos e sociedades de
qualquer natureza. mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que
exerçam serviço público delegado. correspondentes ao segundo mês
subseqüente ao da eleição:

III - participar de concorrência pública ou administrativa da
União. dos Estados. dos rerritórios. do Distrito Federal ou dos
Municipios. ou das respectivas autarquias:

IV - obter empréstimos nas autarquias. sociedades de economia
mista. caixas econômicas federais ou estaduais. nos institutos e
caixas de previdência social. bem como em qualquer
estabelecimento de crédito mantido pelo governo. ou de cuja
administração este panicipe. e com essas entidades celebrar
contratos;

V - obter passaporte ou carteira de identidade:
VI - renovar matricula em estabelecimento de ensino oficial ou

fiscalizado pelo governo;
VII·- praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do

serviço militar ou imposto de renda.

PROJETO DE LEI N~ 158, DE 1999
(Do Sr. Jorge Wilson)

Anistia débitos dos eleitores oriundas das eleíções ãe 4 e 25 de
outubro de 1998.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 4.850, DE 1998)

o Congresso NaCional decreta:

Art. 1" Ficam anistiados os débitos dos eleilores que
deixaram de votar nas eleiçõe. de 4 e 25 de outubro de 199B.

Parágrafo único. Ficam. lambém. anistiados os elettores
que. convocados pela Justiça Eleitoral para compor as I.lesas Receptoras ou
Juntas Apuradoras. nas mesmas eleições. deixaram de atender à convocaçlio.

Art. 2" Ficam anistiadas. também. as multas oriundas de
infrações cometidas á legisiação eleitoral durante o período de propaganda
eleitoral.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

'" legislação eleitoral Imoõe uma série de penalidades
aqueles que se abstém de particioar das eleições. Das quais podemos citar as
arroladas no art. 7' co Código Eleitoral. in littens:

·:411. 7' .
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§ l' Sem a prova de oue votou na última eleição.
pagou a respectiVa mUita cu oe que se justificou
devidamente. não podera o eleitor:

I - inscrever-se em concurso QU prova para cargo ou
função pública. investir-se ou emDoss3r-se neles;

li - receber venCimento. remuneração. salário ou
oroventos de função ou emDreoo publico. autárquico ou
:)araesrataJ. bem :omo ..maaçd~s governamentais.
emoresas. mstltutos e soe/aaaaas ce qualquer natureza.
mantidas ou subvencionaaas pelo Governo ou que exerçam
serviço púbilco delegado. corresoonoentes ao segundo mes
subseqúente ao da eleição:

1/1 participar de :oncorrencia pública ou
administrativa da União. aos Estaaos. dos Terrttórios, do
Distrito Federal ou dos MUniCIO/Os. ou das respectivas
autarquias:

IV - obter empmstimo nas autarquias, sociedades de
economia mista. caixas econõmicas federais ou estaduais,
nos institutos e caixas 'de previdência social, bem como em
qualquer estabelecimento de crédito mantido peio Govemo,
ou de cuja administração este participe, e com essas
entidades celebrar contratos;

V - obterpassaporte'ou carteira de identidade;

VI - renovar matricula em estabelecimento de ensino
oficial ou fiscalizado pelo Govemo;

. VII - praticar qualquer ato para o qual se exija
ouitação do serviço militar ou Imoosro de renda,' (§ 1', art.
7'. do Código Eleitoral).

Não há como negarmos que estas auras penas que a ~ei

Impõe aos eleitores ialtosos são Incompatíveis com o espirito liberai que inspira o

ordenamento juridico brasileiro. Reconhecendo essa realidade, vem sendo,

periodicamente. editadas leis concedendo anistia a esses eleitores, sendo tal iato

uma tradição no OIrello eieitoral brasileiro.

Assim sendo, estou certo de que comarei com o apoio dos

meus pares para a aprovação do presente projeto de lei.

.los ES{:liJu:.. dos Terrironos. tio Dj~trttt) h~acral .'lI L1(''; \lllHICIPH1:'. PU

da,: rcspe.:!I\.'tJs JUI,arquias:
1\' - obter cmprcsrimels na:> ilut:.J.rqula~. -1'I...'It:dadc" d~ t.'conDnlla

mista. ":JixD.s cconomlcns federaIS oU c::>wdui.US, 01.'5 Ins.tltutu::. c..: .:al\3::' dr.:
previdênCIa social. bem ..:omü em tlua1qucr ~;;tJbekclmcmt'.dI:: c:rcdu(
mantido ['leio !.!overno. (lU de CtI,l<1 admmlStrJc;i,-, (:stc participe• ...:: com
~~ :;a3 cntl'd::ldcs-celebrar contr::l1('lS:

\ • '\Qtcr passJoorh: PU -:an~lra dt: Itlt.'nT1dJ.j~.

I - rCnl)\,J,r mJtrl~\lJ.1 ~111 \"-st:lbcl:.:t.:11I1L·ott' '.1:..' ... lblllC' (\1it:1.1! ('ti

:1<;c::lilL~..1J'Jpelo 1!ovemo:

\11 - praticar quaiqUt.:r al() p3ri.1 II mIai -c.: :"0'\11.1 ~Jult':lCà{' d(. <;='Cr.1C(l

llliilt,l[ ,':i Impo5lO de rcnda.
. :. Os brasilciros nato; \\1I l1atllr.lll/ad,,~. Pl;lll'r~":' lh: Ig IdC/()IH\)

.~ anos. s:tlvo os excetuados nos nrtJ~t':; 5 c 6. l!llI11Cn' 1. S(:l11 pro\-a dI.:
estarem alí5tados nào poder50 pratica~ l'-; :1t()~ n.:!acionJdos Ilt' paragr:lt\\
anterior

~ ]0 Realizado \) alistamcnto cleiwrnl pt:lú pro.:e:sso dt:trónico de
dados. 5-~r:í cancelada ,1 ltlSCnc5.l) do deitor qu~ 11:\() \lHar t:111 .; ttre,:>1

dciçüe.__ ':<.1ll5c~tHl\·as. mio pagar ,I nwlu (111 1I:!,1 ',;: f{brjtk~lr Ih' pl.l7(\ dI.'
6 (::ieI51 meses.•1 t:onw,r d..l data ~~.! uiwlla ...:ki.::h" .\ qll~ d~\'cnJ Icr
~l\mparc.:ídl).

PROJETO DE LEI N~ 1.075, DE 1999
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Concede anistia aos Partidos Políticos, candidatos e veículos de
comunicaç.!o quanto às multas eleitorais aplicadas nas eleições
de- 19%.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI No 934, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' É concedida anistia das multas eleitorais aplicadas

aos Partidos Polilicos, candidatos e veiculas de comunicação durante as
eleições de 1996.

Sala das Sessões. em (}j de de 1998. Art. 2' Està lei entra.em vigor na data de sua publicação

•
JUSTIFICAÇÃO

Como se sabe, a lei eleitoral procura imbir a prática de

certos atos danosos ao processo eleitoral prevendo a aplicação de multas às

pessoas fisicas!! juridicas que transgridam Seus preceitos.

Assim, a previsão de multas pecuniárias, além de sanções

mais graves, tunciona como um ireio relativo às condutas que podem corromper
ou distorcer o processo eleitoral democrático.

Mas o tempo, que age sobre o ordenamento juridico. faz
com que se deva perdoar atos pretéritos quando estes não constituirem crimes

mais graves. Então, o presente Projeto de Lei visa anistiar os partidos polilicos.

candidatos e os veiculas de comunicação de massa aos quais ioi aplicada multa

nas eleições para Preielto e Vereador no ano de 1996. Não se justifica mais.

após quase 3 (três) anos, que o Estado continue exigindo o cumprimento de tal

obrigação, imposta em virtude de atos de baixa lesividade social.

Assim. pelas razões expostas, conto com a colaboração de

meus pares para aprovar o presente Projeta de LeI.

I
/

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEXAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO ELEITORAL
LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

INSTlTIJI O CÓDIGO ELEITORAL.

PARTE PRIMEIRA
Introdução

Art. 7" - O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante"

juiz eleitoral até trinta dias após a realização da eleição incorrera na multa
'';.' 'ro:, ,:;::/ r"';lr ':C~l,l '('1(-1rt: 1\ ... al,ln,· 'llllllnh' ..! f ... :;,:,· lll;·,'-.U !'",.

.;' ~i..~ ~:!l ..:' ·I'ra"':.' ~'.: 1,'rl1l.1 11(;,.", 'I" I:"'

"'l.:m ;":""'.;1 ,',,: tHl... : :," .!t:~",.: .•~~~.,\;

r.:,p\.:..:t:\,l llluliíl \\11 -.:.:' \'ru~: ',: '·,hlll·... · r .·~·\.\~,.dL· ;','\h....

Saia das Sessões, em 02 de}I.\. " h<:

":::'J_ /1/"_ kt
Deputado elRO NOGUEIRA

de 1999.

o.: h.: ItN
, - 1115crc\l.:r-·l..' I•.'nl l,.'l"lt,.'llr,,· ,I.' I~r"...l ".lr.~ ",.Jr;;l' ,'li 1'1l1l..:;1"

:'uhli~a. 1lI\ c... llr·"t.: {'li .:lT1l1p"''''.lr--'L' 111':1.:·-.

11 . r.'ct:ht.:r \1.:m:Ul1cnlüs. rt.:nlUJ:t:r;ll-'d'.'. ~.J.i;.lrh' l'lI I'r~l\t:ntllS ...:..:

luncü\'l ,'lI t:mprcgt\ t'lllhh":t'..Iutarqul.': •• ,\I ;-arat:';italJ.1, t~!11ll (;úilh'

ilmdé.1I.':<·_·~. !!'.'\crnamcn!;u,., .:nlrn.~",I'.,.•11-..t1IUh'- "-"'t:Il.'C:1tit.·, tlC ql1nlUlH~r

"l1tlturCZJ. l;lanlldo.s nu ...u\1\t.:~l.:llmildil"" pd\. ~t'I\t:rn\- \'11 que .... 'crcalll
:'ll.:r\'lçl.~ publt ..:t1 JClt.:g.ll.!t" ... clrrt::>fli.iJld(,'lIl~" .r.- , ...:~und.' rllt:,'" ~dh.:,(,'qlll:I1L,:

.10 da t.:lt::ICão:
111 ~ r.1nicípar de t:(;n~NrCnl.:!:l pllhll~:.I lll! adm.lnlstrJu'-a da UniúlI.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

O PrCjeto de Lei n '934 ce 1999 dispõe sobre anistia de

multa~ apHcadas pela Justiça E!eltoral em 1998 Foram·lhe apensados os

Projetos de Le! n.os 2.590/96,4.850/98 e 153/99. com conteúdo sam~hante.
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Coube-nos, por redlstnbuição oral, relatar as proposições.

em virtude de impedimento do Relator iniciaimente des,gnado. Deputado Ciro

Nogueira, autor do PL n ' 4,8S0/98. nos termos do parágrafo único do art. 43 do

Regimento Interno.

Durante' a fase de d,scussão da matéria neste órgão

técnico, surgiram novos argumentos acerca da constitucionalidade e do mérito

das proposições em tela, aspectos sobre os quais cabe-lhe pronunciar-se.

constitucionalidade do parágrafo único do art. 2'. alegando-se vlolaçãó do principio
de isonomia Inserto no cepul do art. 5' da Lei Maior,

No menlo, optou-se pelo projeto prinCipal, em detrimento dos

demaiS.

E o rt:1atóno.

11· VOTO DO RELATOR

Os novos elementos traZidos á colação pelos eminentes Pares e
nossa própria convicção ao relatar a matéria justificam uma revisão do
POSICIonamento IniCIalmente assumIdo no Parecer. Reexarnlnando-o decidimos
reformulá-Io, acolhendo 35 sugestões desta Comissão

Somos. portanto pela constitUCionalidade. jurrdlcidade e boa
técnrca legislativa dos Projetos de Lei n.'s 934. de 1999, com a emenda anexa,

2.590, de 1996, 4.850, de 1998,158 e 1.075. de 1999. e, no mérito. pela aprovação
do primeiro e pela rejeição dos demais.

AsSim é que, com relação ao projeto pnncipal. questionou

se a constituc:onalidade do parágrafo ÚniCO do art 2', alega1oo-se violação do

principio de isonomia rnserto no capu! do art. S' da Lei Maior.

No ménto. optou-se pelo projeto principal. em detrimento

dos demais.
É o relatório.

11. VOTO DO RELATOR

Os novos elementos trazidos á colação pelos eminentes

Pares e nossa própria convicçáo ao relatar a matéria justificam uma revisão do

posicionamento inicialmente assumido no Parecer. Reexamiriando-o decidimos .

reformulá-Io. acolhendo as sugestões desta Comissão,

Somos, portanto. pela constitucionalidade. juridicidade e

boa técnica legislativa dos Projetos de Lei n.'s 934. de 1999. com a emenda

anexa, 2.S90. de 1996, 4.850. de 1998. e 158. de 1999. e. no mérito. peJa

aprovação do primeiro e pela rejeição dos demais.

Sala da Comissão. em J( de <,J de 1999.
i/

D~I\ as

~~

Sala de Comissão, em j ~ de "'1'''';;;-'''

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

EMENDA SUPRESSIVA

de 1999.

EMENDA SUPRESSIVA

Supnma-se o parágrafo úniCO do art. 2' do projeto,

Sala da Comissão. em J rde ".".", c::; de 1999.

PARECER REFORMULADO

I • RELATÓRIO

O Projelo de Lei n,' 934, dá 1999 dispõe sobre anistia de
multas aplicadas pela Justiça Eleitoral em 1998. Foram-lhe apensados os Projetos de
Lei n '5 2.590/96,4.850/98,158/99 e 1.075/99. com conteúdo semelhante.

Coube-nos, por redistribUição oral, relatar as proposições, em
virtude de impedimento do Relator inicialmente designado, Deputado Ciro
Nogueira. autor dos PL's n '5 4 850/98 e 1 075/99. nos termos do parágrafo único do
art. 43 do Regimento Interno,

Durante a fase de discussão da matéria neste órgão técnico, (
surgiram novos argumentos acerca da constitucionalidade e do mérito das
proposi",ões em tela, aspectos sobre os quais cabe-lhe pronunciar-se,

Assim é que, com relação ao projeto principal. questionou-se a

Supnma-se o parágrafo único do art. 2' do projeto.

de 1999.

IIJ - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade, técnica lel,>islativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda, do

Projeto de Lei nO 93-\,99 e pela constitucionalidade, juridieidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeiçao dos Projetos de Lei n's 2.590/96,4.850/98,

158/99 e 1.075/99. apensados, nos tennos do parecer refonnulado do Relator,

Deputado Ney Lopes

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Cezar

Schinner, lédio Rosa, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar

Serraglio, Renato Vianna, Zé Índio, André Benassi, Léo Alcãntara, Moroni
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Torgan, Vicente Anuda, lenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo

Magela, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Fari~s,

Edmar Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz Antônio Flewy, Fernando

Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,

Eujácio Simões, Thernistocles Sampaio, Max Rosenmann e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão, e;&c;'fto, de 1999

Deputado JO~ARLOS ALELUIA

fP~i"""

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o parágrafo único do art' 2° do projeto.

Sala da Comissão. em 18 de agosto de 1999

/c {f} ,
1/

DeputadjJ9SÉ CARLOS ALELUIA

/ PreSIdente

/

PROJETO DE LEI
N2 l.067-A, DE 1999

( Do Sr. Dr. Hélio)

Attera os arts. 165 e 276 da Lei n' 9.503, de 1997, com a finaiidade de reduzir o
indice de alcooiemia acima do quai passa o condutor a ficar impedido de dirigir
veículo automotor.

(ÀS COMtSSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTiTUtÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, i1)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

- Na Comissão de Viação e Transportes:
teumo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comíssão

o Congresso NacIonal decreta:

An. 1" O caput ôo are 165 e o do an. ::76 da LeI nl! 9.503, de

f997, pa.ssa.tIka VIgorar com as segwntes reàações:

"Art. /65. Dmgrr SOD rTZ.lluénc13 de meDoi. em nivel

IgualOU superror a tres deCIgramas por faro ds. sangue. ou de qualquer

substânCIa I!ntorpecenre ou qUi! determme depenàêncza tlSlCD ou pSíquzco- "

"An. 2~6. A concentração da lrés deCIgramas de

álcool por /zero de sangue comprova que o condU/ar se acha I1npedzdo de

dmgzr veiculo automotor. ..

An.:" Esta lei ernra em VIgor mnta dias apos a data de sua.

publtcação

.IT:STIFlCACÃO

Al!lu de forma prudente o legIsiador federat ,uando. na

elaboração do Código de Trânslto BI1L'>iieiro. redUZIu de OItO para seIS dCClgran1ilS por litro

de sangue o lndice de alcoolr:I1lla toleraào para a pràrica da chreção veicular.

Tal dctennm.açào. que \1ge desàe setembro de 1997. vem

prti'l,'ocando uma alteração no componarncnto de grande pane dos condutores.

obngando-os a adOtar uma postUra mais responsavel quando se traIa da mgestão de
bebidas alcoóhcas.

Embora S=}aIn positivos os restúraàos alcanç:u1os nesses lrlrimos

doIS anos com a maior scvenàade emprestada a lei de trànsllO. análises e estudos

desenvoivtdos por eqwpes especIali.zadas provam que connnua a haver uma correlação

mWto fone entre o consumo do ãIcool :: a ocorrênCIa de aCldemes amomobill$Ucos.

maIores responsavelS peta Internação de pessoas "'1nmas de tr.lWTIaUSmo.

Uma das explIcações para esse fato resIàe. ob"'1amentc. na falta de

COnsClcnnzaçãO de um numero amda mUIto expresslvo de motanstaS que. ignorando a

prescnçãa legal. avemmam·se na d.1reção do \'eIcula apos mgenr quanndade elevada. áe

bebida alcoolica.

A outra. mCl10s explíCIta.. diz respeito aos efeitos nocIvos do

consumo do âlcool mesmo quando respeitado o mdice de alcoolemia fixado peia atual

iegIsiação

Com efeIto. não e possivel se garnnnr que indice Igual ou um

pouco mienar a seIS deCIgramas de rikool por htra de sangue represente um atestado de
capacn:acão para se dirigIr veiculo automotor,

De acordo com méâJcos pesquIsado'res. são os segwntes os
quadros chrocos venficados. por mwces de alcoolemIa. na ampla malona das pessoas 
conquanto haja mcgavel ....anação na resposta de cada in~rv1duo ao consumo do ãicooI

fi', Taxas de 0.1 a O.3g.·I- Não se constatam problema:; na zona de

tolerânclz pSlcoiog:zca:

di) Taxas de 0.3 a 0.5g:1 • Geralmenre. não se noram sinais
clinIcas aparentes. J. não ser o hálito aicoóiico, Exames tnalS acurados~ porém..
demonstnrn que tis gestos começam a sofrer pertUrbações. alterando levemente o

comportamento. A senslbifídade \1suaI mmmw. assun como a percepção das diStàncIas e

veloclàa.des:

{iiil Taxas de 0.5 a 0,8g<1 - Problemas maIS evidentes come1;llJIl'
surgIr, Predomina wn estado de eufana. ficando as reações momzes prejudicadas. 05

tempos d: reação aumentam. No trànsIto. a manutenção da traJe10na àelimittda passa a'
ficardificii.

Vê-se que. por força do consumo de bebIàa alcooiica. não podem

ser desprezaàas ~ chances de tm1 conduror envolver-se em acidente. mesmo que esse
consumo não conduza a manifestação de um indice de alcoolemla supenor ao tolerado

pela legIslação

Uma. pergunta. se coloca.. portanto; vale a pena arriscar a VIda de

pessoas no trânsito pernnundo-se indiccs de alcoolemra que podem comprometer as

faculdades p5lquica e motora? Pensamos que não.

Eis porque Julgamos opommo levar a discussão a presente

proposta. ~ão nos agrada a Idéia de saber que. pela passividade do legIslador. brasIleiros
podem estar sofrendo àesnecessanamenre.

A adoção de 03grl como incilce de alcoolemia que caI3etenza a

mcapacldaáe para díngIr veICulo automotor e um passo a maIS para que nos

consclennzemos. defimnvamente, que alcool e à1Teção não comhmam.

Não se mua de uma mechda e:memada. musuada.. Palses como a

Holanda. a Atemanha. • Suecla. o Japão. a República Checa. a Potôm... Noruega e a
FinlândIa estabelecem mdlce de alcoolemta mfenor ao admmdo por nossa atual lei de

minsno. Nos Estados Unidos, o mciividuo menor de :!1 anos f13..Pndo com indice de
aicooiemla supenor a 0.2 g por Imo de sangue tem sua lIcença re\'o~da por penoão que

vana de seIS meses a um ano.
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Solicitamos. enfim. que os nobres Pares examinem com cuidado
este Projeto de Le:. atentanôo-sc para os efeitos beneficos que a ilmttaÇào da lngestio do

álcool podem connnuar a trazer para nossa sociedade.

COMISSM DE VIAÇAO E TRANSPORTES

I - RELAT6RIO

Sala cia.s Sessõe•. em D I de v0 de 1999.

LEGISLAÇÃO crrADA ASEXADA PEL~

COORDEl'<AÇÃO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS· C.DI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

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

CAPÍTULO XV
Das Infrações

................................................................................., , .
Ar!. 165 - Dirigir sob a influência de álcool. em nível superior a seis

decigramas por litro de sangue. ou de qualquer substância entorpecente ou que
determine dependência flSica ou psíquica.

Infração - grevissima:

Penalidade - multa Icinco vezes I e suspellSão do direIto de dirigir;
Medida adminisrranva - retenção do veiculo alé a apresentação de

condutor habilitado e recolhimenlo do documento de habilitação.
Paragrafo liníco. A embriaguez lambém podera ser apurada na forma do

art. :77.

CAPITULO X"VII
Das Medidas Administrallvas

Ar!. :76. Ao concentração de seis decigramas de álcool por !irra de sangue
comprova que o condUlor se acha impedido de dirigir veICulo aUlomotOr.

Paragrafo liníco. OCO!'ITRAN estipulara os indices equIvalentes para os
demais lesles de alcoolemIa.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.067/99

o presente proj eto de lei propõe que sej am

alterados os "caput ll dos artigos 165 e 276 da Lei 02

9.503797, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e que

estabelecem um indice máximo de alcoolemia tolerado para um
condutor de veículo automotor.

Quer o autor do projeto reduzir os atuais índices
de 6 decigramas de álcool por litro de sangue para 3
decigramas.

Em sua justificação lembra que na.o é possível se

garantir que índice igualou inferior a seis decigramas de

álcool por litro de sangue represente um atestado de

capaci'Caçêo para se din.gJ.r veículo automotor.

II - VOTO DO RELATOR

Somos informados por médicos estudiosas do tema
que, apesar de haver muitas variações entre os indivíduos no

que se refere aos efeitos produzidos em cada um pelo consumo

do álcool, são os seguintes os quadros clínicos constatados

na maioria das pessoas, por índices de alcoolemia:

1. Taxas de 0,1 a. O,3g/litro de sangue - Nao se

constatam problemas na zona de tolerãncia psicológica;

2. Taxas de 0,3 a 0,5g/l - Em ,geral não se notam

sinais clínicos aparentes a não ser o hálito alcoólico.

Exames mais acurados demonstram, porém, que os gestos

começam a sofrer perturbações, alterando levemente o

comportamento. A sensibilida.de visua.l diminui, assim como a

percepçã das distãncias e velocidades;

3. Taxas de 0,5 a O,Bg/l. Com eSsas taxas

alterações mais evidentes sao percebidas, mediante a

predominância do estado de euforia e. a redução dos reflexos.

Com as rea'ções motrizes prejudicadas fica difícil, no

transito, a manutenção da trajetória delimitada.

Diante dessas constatações, concluimos que a

concentração de 6 gramas de álcool por litro de sanque,

permitida atualmente pelo Código de Trânsito Brasileiro,

a.inda não é uma taxa segura, capaz de evitar acidentes. As

taxas de segurança não devem ultrapassar os O, 3g1 1.

Se estamos preocupados com a redução do número de

acidentes de trânsito no Pais, e as evidêncJ.as são de que

muitos deles resultam da embriaguez ao volante, temos que

redUZir a tolerância em termos de índices de alcoolemia nos
condutores.

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

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 05/08/99, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

1.067/99.

Por tais razões somos pela aprovação do Pl n2

Sal!, da Comissão. em 12 de agosto de 1999

..-~
~..

RUY~'~rudLci=~i1Va
Secretário

Sala da Comissão, em Jt;\ d n",,4;...e --r-- de 1999
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11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinana realizada hOJe. aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO 1.067199. nos
temlOS da parecer do relator. Deputado Neutan Lima.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente. Raimundo Colombo e

Chico da Pnncesa - Vice-Presidentes, Eliseu Resende, jgor Avelino. IIdefonço
Cordeiro. Lael Varella. Alberto Mourão. Domiciano Cabral, Edinho Araújo. Alolzio
Santos. Chiquinho Feitosa. Feu Rosa. Romeu Queiroz. Silvio Torres, Luiz Sérgio.
Philemon Rodn9ues. Wellington Dias, Airton Cascavel, João Teta. José Chaves,
Paulo de Almeida, Neuton Lima, Gonzaga Pamota, Pedro Chaves, José Borba,
PaulO Braga, Jorge Costa, Osvaldo Reis. Dr. Heieno. Sérgio Reis. Almeida de
Jesus, João Magno e De Velasco,

~.~~
..--' .

Deputado MARCELO TEIXEIRA
, Presidente

PROJETO DE LEI N~ 2.343-B, DE 1996
(Do Sr. Pauderney Avelino)

Dispõe sobre a implantação de consórcios ecológicos para a defesa ambiental da
Amazônia

(As COMIss6ES DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E
MINORIAS. DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE
FINANÇ!"S E TRIBUTAÇÃO (ART54) ; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Iniciai

11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor. MeiO Ambiente eMinorias;
• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• parecer da Comissão

11I - Na Comissão da Amazônia e de DesenvolVimento RegIonal;
• termo de recebimento de emendas
• parecer da Relatora
• parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - A União, através do Ministério do MeiO Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. estimulará a criação de
consórcios ecológiCOS. de cunho pnvado. na região amaZônica,

reservando·se ao Governo o papel de apoiar sua organização e
postenor mOnitoramento.

Art. :zo - A organização dos consórcios ecológicos terá

como objetiVO pOSSibilitar a defesa ambiental da Amazônia. a baixo

custo. mediante parceria do Govemo com entidades associativas das
próprias populações que ali habitam ou de alguma forma interessadas

na defesa ambiental.

Art. 3° - O procedimento a ser adotado na constituíção e
operação dos consórcIos ecológicos será definido em regulamento.

observados as seguintes diretrizes básicas:

I - Um consórcio será composto de 50 (cinqüenta) a 100

(cem) cotas, sendo uma cota o equivalente a 200 ha. de área a ser

preservada. cabendo. em conseqüencia, a cada grupc. de 10.000 a
2D.DOO ha. de área em preservação.

11 • Em cada cota. uma família ficará encarregada de zelar

pela preservação de sua área. sendo esta a nurmalmente usada por

um seringueiro. castanheiro ou pessoa de experiência similar, que a

encabeçará. na condição de agente ecológico.

111 - O número de hectares por cota poderá variar. dentro

dos limites a serem fixados regionalmente. considerando-se o fator

custo e as possibilidades de gerenciamento por parte do agente

ecológico e sua familia.

IV - As terras a serem preservadas. cuja localização será

deterrmnada por zoneamento. serão as reservas extrativistas.

propnedades particulares ou áreas devolutas do Estado ou da União.

V • Quando se tratar de propriedade privada. será adotado

o regime de arrendamento. por período não inferior a 10 (dez) anos. a

ser ajustado entre a proprietário e o gerente do consórcio.

VI • Quando de prioridade do estado ou da União. a terra

será cedida em comodato. por Igual periodo.

VII - Em qualquer das hipóteses. dos itens anteriores,

caberá ao proprietário apenas a taxa de arrendamento.

VIII - As cotas poderão ser adquiridas por pessoas fisicas
ou jurídícas. naCionais ou estrangeiras. ínteressadas na defesa

ambiental.

IX • Cada cota terá o valor de 5 (cinco) salários mínimas

(SM) por mês e será adquirida mediante contrato com validade de 10 a

20 anos. período durante o qual o adqUirente da cata contribuirá para a
consórcio na valor mensal pactuado.

x. No caso de pessoa juridica atuando no Brasil. a fonte

de recursos para contribuição poderá ser a dedução de percentual do

Imposto de renda da empresa. a ser fixado em regulamento.

XI - Poderão ainda ser utilizados recursos provenientes do

deságio da dívida externa, por instituições interessadas na defesa

ambiental. Em tal hipótese, serão pactuados com o Banco Central do

8rasil os repasses mensais dos valores em reais. durante 10 ou 20

anos. referentes ao número de cotas negociadas.

XII - Os recursos corresponàentes ao valor de cada cota
serão assim distribuídos:

a) 1 SM por mês. a ser pago ao agente ecológico:

b) 1 SM por mês. a ser pago ao propnetáno da terra. por

cada 200 ha. de área. a titulo de taxa de arrendamento. e, quando se
tratar de terra de propriedade do Estado ou da União. a ser destinado

ao órgão gestor do programa. responsável pela identificação das

áreas. estabelecimento dos consórcios e defesa das áreas

contratadas:

c) 1 SM por mês, a ser gasto em manutenção de

programas de saúde e educação dos agentes ecológiCOS do consórcio

e de suas famílias:

d) 1 SM por mês. para assegurar aos consorciados.

através de cooperativas. a comercialização da prODução e o

abasteCimento do gêneros de pnmeira necessidade:

e) 1 SM por mês ao órgão executor da aSSistênCia técnica

e supervisão do consórcio, par cota assistida.
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Art 4° - O Poder Executivo baixará decreto. no prazo de 90
Inoventa) dias, regulamentando a implantação e o desenvolVImento
dos consórcios ecológicos, de que trata a presente lei.

Art 5° - Esta lei entra em vigor a partir da publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contráno.

JUSTIFICATIVA

A defesa do meio ambiente na Amazónia só é possivel
mediante a p,,,.ervdção d~ homem amazónico: o caboclo, o ribeirinho,
o indlo, o seringueiro, o pescador, o castanheiro, pOIS ele é quem

melhor poderá salvar a Amazõnia, se continuar ali vivendo, em
harmoma com o seu meio. como sentinela avançado contra a
destruição, no~ mais longínquos lagos, nos, Igarapés, senngais,

várzeas, terras altas e cabeceiras.

Os custos de proteção da Amazõma devem ser
enormemente reduzidos, dando-se condições para que seus

moradores continuem sendo seus principais defensores. Os autênticos
amazônidas são os mais Interessados em defender os recursos

naturais, uma vez que sua sobrevivência deles depende.

Caso o Govemo quisesse implantar na região um sistema
de guardas florestais, cuidando cada um de 5.000 ha., excluídas as
terras já ocupadas por fazendas, precísaria, no mínimo, de 200.000
guardas, cuja manutenção anual, calculada á base de uma
remuneração de apenas dois salários mínimos, representaria uma
fabulosa folha de pagamento da ordem de R$ 1.456.000.000,00 (um

bilhão e quatrocentos e cinqüenta e seis milhões de reais).

Dai minha iníciativa de propor o sistema de formação de
consórcios ecológicos, que tem, basicamente, os seguintes

pressupostos básicos:

1 - As questões ambientaiS e sociaiS estão estreitamente
ligadas.

2 - É necessário identificar novas fontes de recursos para
atender aos custos da preservação ambiental, levando-se em conta

Inclusive a limitada capaCidade de investimento governamental nessa

área.

3 - Os custos da defesa ambiental devem ser

compartilhados com outros grupos sociaiS que se beneficiarão direta

ou indiretamente dos resultados que possam ser obtidos.

4 - Um programa de defesa ambiental deve ser atrativo,

""""re"""" rom""""..'~

Deputado Pauderney Avelino

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSL':'-llDOR. ~IEIO -\..\IBIE:-;TE E ~II:-10RIAS

TEMlü DE RECEBl~lE:-;TODE E~lE7\D,S

PROJETO DE LEI :';0 : >4JiQb

Nos lermos do.-\rt 11 q caput I do Regimento
Interm' da Càma.ra dos Deputados o Sr Presidente da romlssào determinOU a
abenura e dl\1JIgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para recebImento dt:

emenda~ ,.:: ~essõe51 no penado de :3 a ,~1/10196 Fmdo I' prazo. nào loram
recebidas emendas

~ala da Comlssâo em UI de nll'emtlf\l d~ llllll'

lt" .
~urenllton -\raruna d~'.\~tnel(JJ

Secretart" .

~:)MISSÁO DE DEFESA c::: CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE:: MINORIAS

I· RelatóriO

:) nccre Decutaao Pauaemey Aveuno orooôe a cl1a.câo ca flaura c: consorcIo
ecol0glCO C consorcia ecologlCo Dretenae ser um mecamsm::J angma OBra caDtar
recursos financeiros aestlnacos a c:Jnservacão Da floresta amazên:::a -.Jm consorao

eCOJoglco sena iormaoo ocr CJnQuenta a ceJ!" coras .:aca ~ma eQUNBlenCD em
onnCIDIO a 200 hectares :aáa cota sena genOB por uma famma camoonesB. em
geral ce sennguelro5 castannelr05 ou pessoas aealcacos a atlVIOaOe slmuar na
ccndlcão de agentes ecológiCOS. O numero ae hectares oor .cota coaena vanar em
funcão ac cUSto e das POSslbllldaaes ae gestão aos agentes eco:oglcos Roaenam
c:::lmoor os ccnsol'Clo ecclogll:o as terras aevolutas ao 25tao: ou da União
oro~meaaaes :JanlCUlares e as Reservas Exmmvlsras As orooneaaaes pnvaaas
senam arrencaaas ao consorcIo e as terras Dubllcas ceOU:Ias em reclme oe comoosto
por cenoco. em amoas as mpoteses não Intenor a Dez anos ':'.5 ::::::tas coaenam ser
aaaulncas cc: oessoas fíSIcas ou lurídlcas naClonalS ou estranoelras meOlante c
oaaament:: :;'!e!lsal De c:ncc salanos mlmmos (5Mlo cor um araz:: a~e cez a vmte anos
Os- caoamemos fenos oo~ oesscas lunalcas atuanco r.::: 3ras :::oaen;m ser
aea~zlãos c: valor aeVloc; ã titulO ::::e 'lmoos::: ce renOa ':;~ce~1G!"" se~ ullllzacos
tameem recursos orovementes co aesaclo ca Dlvloa externa ::)r em::::aaes ae c~!e5a

amolenta: :5 recursos CaCtaDOS oelõs consorclos :::mes::::",,:oe"!es a caca ::::na
senarr. assim Clstnbulaos um SM cor mes oara o aaente ecol0CIC:: um 5M cor més
ao oroonetano ca terra. a titUlo ae taxa ce arrenoam~ernoou ao ã~:::a:: covernlimenta;
resconsavel cela gestão do orograma no caso oe terras ouchcaz ~~ SM cor mes
oara finanCla~ :::rocramas ae sauce e eoucacâo 005 acentes ecoIOC:C:::: wm SM cara
assecurar acs acentes eccloclcos atraves ae c:Jooeratlvas a comerC1811Zacáo aa
prccücão e ~ aoãsteclmento o-e generos ce Orlmelra necessldaoe e ('n8Imente um
SM cara o orgão reSDonsavel oela aSSIStencla tec:mc:a e a suoervlsâ::: :::::: :::onsorClc

Na sua !ustr.:::atlva c Ilustre Decutaao Pauaerney :"venno argu,..,en~~ com multa
crocneoaae Que a umca forma eficaz ae assegurar a conservacâo OH floresta
amazõmca e aarantlr a vlaa em cono::ões clanas oas c::mumaaaes tiaa:Clonals CUia
recrccucào sCClal e socrevlvénCla esta Intlmãmente l1oaoa a oeroetuacáa oa floresta
come:; caooc:::: ;:) tloe,"nn::: :: InOIO : oescaac~ Q castannelfc Se c ama:z:àmca, oue
Vive e oeoenae aa fioresta esta em conolcões ae fiscallZa~ e oroteaer a floresta aa
aevastacã:::: =~ aSSlrT' seno:: se ::::ueremos assecura; & conservãcao ca fioresla
preCIsamos Oferecer aos oovos ca fioresta as conõlcões e meIos necessanos cara
Que cassar:". seCUlr VlvenO::l e oesenVOlvenco atlVloaoes e::::::r:or:":::::a$ oaseaoas no
extrauVlsmo e õuuas lormas ae uso economlco oa floresta oe oalxa lmoaete
eccloglcc. :'s~e. panantc :: oDJetl ....o 00 Projeto prODoste

Não foram acresentacas emendas ao Projeto no competente prazo reglmental.

:. o Relatono

11 • Voto do Relator

o pressucos::; oaSl::::: Que serve ce iunaamento a prcoos~a aos consorc:os ecologlcos
e, em nossa cOlmão. aCSolutamente correte a Unlca estrategra VlaVe! efIcaz e Justa
oara conservar os ecossistemas amazOnlCOS e valonzar aOOlar e oelenaer o nomem
oa Amazõma. aoue!~ Que vive na fieresta e cela oeoenoe oara S1I3 soorevlvencla
flSlca e CURural : UnlC::: :::amlOno Dara a manutencao oa floresta amazoOlCél e
Vl30:nzar e ::::::'ale:~~ a:; at1vloaoes e::::morr.lcas oe natureza :ores;:a vale ~:llzer

aauelas o:.Jla cermanem:la oecenoe aa renovacão continua aa ilOreSta ::orno sac
exemtllO as allVloace~ extr311vIstas As estrate~:J1as trao:c:onalmen~e U::~lza.aas oara a
oreseNacáo oe eCOSSiStemas naturaiS como a -cnacãa oe caroue' , reservas sao De

alCance 11mnaco e InsustentavelS a longe oraze. ::; Gaverr.: não olscõe e nâu ':llS0ora
aos reCUf!iOS maten31S e humanos nece5sanos eara mealante cotltlcaS DeliCiaIS e
reoreSSlvas ::)OtrOlar a eXDloracão areeatana ce uma reolão c::m a olmensão oa
Amazõma Teda e Qualouer oolibca de conserva:ão cue- não estlver enralZaaa e
aJustaoa a ornámlCêl s:Jcra. e económlC3 lccar vale olze~ ::lue não ~suve~ aeolaaa na
oan.IClcacão na v310r;zacâo e melnona oas ::onClcões oe Vloa aas comunloaaes
.oealS estara iBüaoa ã: :racasso

Tem razão tameem c Ilustre Deolnaco Pauoerney Aveunc :::uanco c:=. :::nmelro Que
as cellllcas ce ::::::nservacâ:=- amClent21 c=:lgarr. 2 DUSCâ ce ~ovas ·:::~tes ce rec:.:rsos
consloeranc: em :::ar::::::t.ôlai' a caoac:caoe llmltaaa co çoverr:c cara inveStir I""essa,
area. e sec:.:~oc aue cs :~stos oa ::nservacão OOS e::=ss'slemas e ca Olversloaee
DIOIOClca cevem ser eOultaUvarnente !eCanldos corr. :00C5 =5 cue ::nretB Oli
Incltetamen!e são ceneÍlclanas oa aefesa amoJental :'ssa seounca. ailrmacão aoverr
ao fato oe cue ::: aue se coserva em geral e oue encuanto a- SOCleaaoe se oeneÍlcls
oas meclaas ae c:mse!Vacã~ auem sane as restrlcões u~::ostas a: usa aos re::ursos
naturaiS, serr :::omDensac6es aaecuaaas são as comumaaces iCca:S

J consorcIo e:::logl:::: e :.;ma loela :~Iauva e. a cescell: oas ::::re",.Slve:s ~lflc~:aaae~

:Iara sua eletiVa reailzacà: ;:JaCe V1f ti constituIr UIi. cam1n~= 3'terr.atlvc cara a
:::onservacão e :: aesenvolvlmentO sust!ntavel oa Amazà01a
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;:)~r ::HficUloaces :reVISlve~s nos r~renmos as crficu:oaaes caia atra'· ::esscas e
emoresas lI"!~e~eS5aaas e"!' :anl::ca~ com::: cotistas ccs :onsor::~cs !!:::::g::cs :aaa
::alista cteelsan; =:ntncu:r em ....alores BtUBls-:i'om RS e;soc: "cc:'" '-nf:S c1.: R5
- BOa 00 ccr ano cutante no mlnlmo ~: anos :.Ima cuantl8 cons:oerave! oara uma
cesses flSlca No caso cas cessoas lunCICi!lS, o recurs;) Dellcaao nos consorclos
ooaena. segunao a crocosta ser deauZlCO co lmeDsto oe renDa ~elle conto
convem cnamar a atencào DlrcI as os orcblemls Que a reclcão aaca ao DISDosnlVO
::lue trata aa aeaucáo co ,mecste De renaa cas DISIDI5 filas cevera causar Dlra a
2Drovação Cc Projeto na Comissão ae FInBnc;:as e TriDUlacio 1'00 PrOJeto nio fIca

aefinloo o Dl!rCentuII co Imeesto ae renoa cevlcc cel'; emcresa cue coaera ser
deDuZlOo. a Que Im005slbiltta o calculo aa COrTesconaente renunCIa fiscal. A questio
devera rececer a oevloa atenção aa cerneetent! Comissão oe merno

Além d~SS.!i dificuldades. cs conscroes eccléglcos crt!!Clsarão ::Qmct!tlr celos
recursos ee cessess crganlzac6es mllo-governarnenlals e emcresas com outros
orcgr.amas e crcJetos amclentals la consolldaaos, ::orno c croDn~ crcgrama ais
Reservas ExtnilllVlstas

Um segunco dlSCOSRlVO oue convem cestacar cara oesce Ja: aten.lr ;a ccmoetente
comissão ae memo. oesta feRa a Comissão ae Comnnu:cáo e Justlca e ae Reolcão, e
aouete Que dIZ oue as terras publlClls serão cedlaas aos consorclos ecologlCCs em
regime de comcol1c. Como cClerva Mana Sylvla Oi Piltro. na sua oera -DirlRo
Administrativo·' ·0 inconveniente do comoaato ae:orre em esoeclal ao arugo ~ ,250 do
COOIOO Civil. cue crelce ac ccmoaatlno suscenaer a uso e c:c:o aa COIII emDrestaca
antes ae findo o Drno convenCIonai cu a CU! se aetermlne ·DeIO uso outorgaoo. salve:
necessldaae lmerevlsta e urgente reeonnecloa Clle JU:: Essa norma \ . torna
Inconveniente a utltlZacão oe ceM'" cubltco meOlante ::omooatc.• CclS Imceae a
A,amlnlstracáo ce retomar o lmoVe! sem autonzacão :UCICI3,. alnca cue o Interesse
DubllCO recomenoe a sua ae!tlnacáo a finalidaDe diversa ~ 0arece-ncs. Dortante cue
melnor Instrl.lmentc nesse caso sena a concessão ae use -:ontrat::: aamlnlstratlvo

ot!/O Qual a Adm'n1srracão PúbrfCa facufta ao canICUlar a utlllza:::ã::: :mvatlva oe Clm
Dublu:o. plra oue a exerça contorme sua aestlnacào' :, no ::as::: em aueslio
concessão ee use gratuR8 .

Finalmente. um lemerete. em matema de redacáo. a comDetente Comissão oe memo
no inCISO VI 00 ano :!c ao ProJete. onae se te .pnonaaae . lela.se OrODTle03Qe

Oianle do aCIma exccsto. nosso voto e pela taDrovação ao ProJeto de Lei n· :!.343, de
1996

/
.~::.

--:-. ".I ..,.UJ,.:"J~'-
Da>UTAOO FERNANOO GABEIRA

Relator

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor. MBIO
Ambiente e Mlnonas. em reUnllio ordln8na realizada hOje. APROVOU o
ProJBto de Lei n' 2.343196. contra o voto do Deputado Gilney VIana. nos
lermos do parecer do relator Deputado Fernando Gabelra

Estiveram presentes os Senhores Depulados
SlIas BraSileiro PreSidente LUCiano PIZZ3tto e Celso Russomanno
VIce-PreSidentes Laura Carneiro. Sarney Filho Elias Murad FabIO
Feldmann Socorro Gomes. Paulo Lustosa Cunha Lima Ricardo Izar
Gilney Viana Ivan Valente Jacues Wagner SérgiO Carneiro Raquel
Caolcenbe Fernando Gabelra. Salomão Cruz InáCIO Arruda. De Velasco e
Nllmano Miranda

Sala da ComIssão em 18 de novembro de 199B

Deoutaco SILAS BRASILEIRO
PreSIdente

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Comissão da Amazõnia e de Desenvolvimento Regional
dirige-se a Presidência da Câmara dos Deputados, por meio do Oficio nO
69/97, para requerer a sua inclusão como competente para apreciar diversas
proposições que especifica, as quais acham-se tramitando na Casa.

Defiro o que se pede em relaÇão as proposiçôes e mediante
as condições que se seguem:

PL 1.550/91, incluindo-a como segunda Comissão de mérito;
PDC 230/95, incluindo-a, para que se manifeste antes da CFT;
PL 663/95, incluindo-a, para que se manifeste antes da CEIC;
PL 891195, incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 2.671/89, incluindo-a, para que se manifeste antes da CME;
PL 2.515/96, incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 2.422196, incluindo-a como última Comissão de mérito, e excluindo a
CREDN;
PL 2.400/96, incluindo-a como última Comissão de mérito;
PL 2.398/96, incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 2.343/96, incluindo-a, para que se manifeste após a CDCMAM;
PL 2.303/96, incluindo-a, para que se manifeste antes da CAPR;
PL 2.265/96, incluindo-a como última Comissão de mérito;
PL 2.175/96, incluindo-a, para que se manifeste após a CDUI;
PL 1.628196, incluindo-a, para que se manifeste após a CDCMAM, e
excluindo a CEIC;
PL 1.545/96, incluindo-a, para que se manifeste após a CEIC, e
excluindo a CDUI;
PLP 180/94, incluindo-a, para que se manifeste antes da CFT;
PLP 169/93, incluindo-a como última Comissão de mérito;
PL 3.486/89, incluindo-a como última Comissão de mérito;
PL 1.006/95, incluindo-a como última Comissão de mérito;
PL E:J3/95, incluindo-a. para que se manifeste antes da CFT;
PL 14/95, incluindo-a como última Comissão de mérito.

Indefiro. entretanto. a inclusão pretendida em relação às
proposições e pelas razões a seguir indicadas:

PL 2.720/97, PL 2.821/97, PL 2.378/96, PL 1.992196. por não dizerem
respeito ao mérito da Comissão;

PL 1.194/95, PL 3.367/92, PL 3.607/93, PL 1.125/91, PL 1.124191, por ja
terem sido distribuidos a três Comissões de mérito, importando a
inclusão de outra Comissão na aplicação do disposto no art. 34. inciso li,
do RICD;

PL 3.801/89, PL 2.546/92, PRC 70/95, PL 2.063/96, PL 8.606/86, PL
2.586192, por estar encerrada a fase de apreCiação de mérito dos
Projetos pelas Comissões; e

PL 2.546/92 (mencionado no requerimento com o nO 2.446/92,
equivocadamente), por estar encerrada a fase de apreciação de mérito
do Projeto pelas Comissões.

Oficie-se à Comissão requerente e' após, publique-se.

Em "''' / 0,/ /97.

l'ft-t\~~~
MIC E'- TEMER

P idente

Defi.'"O. r.ostumOIl do art. 105, pllnl~OUnlC" d.., FJCD o
denrqwvlmemo dai .egwntes proPOIUÇOes: 1='L 3367192l
PL 432tSf!J:I, PL 314/95: PL 495195! PL 4~16P.J5, :H.
2.343J:?6t I':' 3ó6B/97( I-L 4SS7J9S! 1='LP ti3/91{ PE,;

::~:;;"--~ #
Oficio nO 012199

Brasília, 05 de fevereiro de 1999.

Senhor Presidente!

Venho solicitar a V. Exa que se digne de autorizar o
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desarquivamento dos projetos e propostas de minha autoria

arquivados, em razão do art. 105 do Regimento da Casa.

Atenciosamente,

~
.. ~.

~/ . ~ .'
. Paudemey velino .

Deputado Federal·PFUAM

Exmo. Senhor

Deputado Michel Temer

0.0. Presidente da Câmara dos Deputados

NESTA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
51 LEGISLATURA ·1" SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.343·AJ96

Nos termos do art. 119, caput. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente deterrlllnou a abertura· e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 12/03199, por
cInco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 18 de março de 1999.

Tér~i1ar
Secretário

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I - RELATÓRIO

Fui designada para relalar nos termos do art. 32, Inciso V. do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2.343-A, de
1996 de autorra do nobre Deputado Paudemey Avehno que visa a Implantação
de uma Irriclativa para a defesa ambiental da Amazõnia que teria as seguintes
caractl:)risticas.

a) Ficará incumbida a União, por meio do Ministério do MeIO
Ambiente. Recursos Hídncos e da Amazõnia Legal a Iniciativa de cnação e
regulamentação de consórcios ecológiCOS que tém como propósIto possibilitar
a defesa ambiental da Amazônia mediante parceria do Governo com entidades
associativas das próprias populações que habitam a região ou que estejam
Interessadas na defesa ambiental. Os recursos para manutenção dos
consórcIos serão de cunho privado;

b) O consórcio será composto por cotas que poderão ser adqUlndas
por pessoas fíSicas ou Jurídicas, nacionaiS ou estrangeiras e, em caso de
pessoa Juridica atuando no Brasil , poderá ter como fonte de recursos a
dedução de percentual do Imposto de renda da empresa. Em cada cola uma
famiha sem incumbida de preservar a área. As famílias serão nonnalmante de
pessoas com experiênCia na regíão. como seringueiros. castanheiros ou
pessoas com experiéncia Similar;

c) O valor de cada cota contratada por 10 a 20 anos com valor de 5
(Cinco) salános minlmos mensais que serão distrlbuidos da seguinte forma: 1
saláriO mínimo por mês destinado ao ager1te ecológICO; 1 saláriO mínimo por
més pago ao proprietáno da terra por cada cota arrendada ou quarrdo a cota
for do Estedo ou da União. será destinado ao órgão gestor do programa; 1
salário minimo por mês destinado a manutenção de programas de saúde e
educação dos agentes ecológicos do consórcio e de suas familias; 1 salário
minlmo por mês para a comercialização da produção e o abastecimento de
gênero. de primeira necessidade pelos consorciados através da cooperativas:
1 salário mínimo por mês por cota para o órgão executor da aSSistênCia técníca
e supervisão dos consórCIos.

Na Comissão de Defesa do Consumidor MeIO Ambiente e Mlnonas.
é o assunto distnbuído ao ilustre Deputado Fernando Gabelra. que se
poslclona favoravelmente à aprovação do projeto que é posteriormente
aprovado em reunião ordlnána que aprecIou a maténa. contra o voto do
Deputado Gliney Viana

Não foram apresentadas emendas ao PrOjeto no competente prazo
regimental.

Vem. finalmente. a proPOSiçãO a esta Comissão da Amazônia e de
DesenvolVImento Regional para. quanto ao mérito. avalIarmos seu Impacto no
que conceme à defesa ambiental da Amazõnia.

I - VOTO DA RELATORA

A necessidade de preservação e defesa ambientai da Amazônia
deve ser prrorrdade da nação brasileIra e o presente proJeto propõe uma
solução Viável e cnatlva do ponto de vista da ongem dos reeursos que. ao
contrârio de muitas iniCiativas. serão captados Junto a Iniciativa pnvada e
também é louvâvel a IniCiativa de utilizar os recursos humanos da regIão
(seringueiro, castanheJro) no desenvolVImento das atIVidades de fiscalização e
defesa ambientai

Os recursos captados seriam distribuídos mensalmente de forma
lógica e racional. sendo que 1 saláno minlmo é destinado diretamente ao
agente ecológiCO e sua família e 2 salános mínimos para desenvolVimento de
ações que visem a beneflclá~los (1 salário mímmo para manutenção de
programas de saúde e educação e 1 saláriO mínImo para assegurar aos
consorCiados a comercialização da produção e o abasteCimento de gênaros de
pnmelra neceSSidade

O projeto de defesa ambientai é atrativo e entendemos que. nestes
moldes, possa ser aceito pelas comUnidades da Amazõnla.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n.o
2.343·A. de 1996

Sala da Comissão. em

/' ~v\\\·V"\"
DEPUTADA MARINHA RAUPP

Reiatora

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão da Amazônia e de DesenvolVimento RegIonal. em
reumao ordlnána realizada hoje, aprovou. unanimemente. o Projeto de Lei nlJ
2.343-N96. nos termos do parecer da Relatora. Deputada Marinha Raupp.

EstIveram presentes os Senhores Deputados:

Josué Bengtson - Presidente, "'cione Barbalho e Raimundo
Santos, Vice-Presidentes, Anivaldo Vale, Átila Lins, iJL Benedito Dias, Deusdeth
Pantoia, Jorge Costa, Mário de Oliveira, Marcos Afonso, Paulo Rocha, Sérgio
Carvalho, Vanessa Grazziotin, Valdir Ganzer, Agnaldo MUniZ, Confúcio Moura,
Eduardo Seabra, Ellon Rohnelt, João Tota, José Pimentel, Renildo Leal e Ricarte de
Freitas.

Sala da Comissão, em 18 de agosto de 1999

~

, /." "
Deputad~:l...0~NGTSQN/

PreSidente

PROJETO DE LEI N2 2.847-A, DE 1997
(Do Sr. Edison Andrino)

Dispõe sobre incentivos fiscais ao áesporto áe renáimento.

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART.54) (MÉRITO); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
(ART. 54) - ART. 24, 11)
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- Projeto Inicial

SUMÁRIO transierir os recursos as entláaàes rek'"Uiaàoras ou com 3tuacào

ciíreta n& :orrr.a,ào e tremarncnto àos aúetas:

ilmn.ar as possibilidades de CUsteio aqueies 311€:12S com c::nenciai

- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas - 1997
· termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
· parecer do Relator
· complementação de voto
· emenda oferecida pelo Relator
· parecer da Comissão
· emenda adotada pela Comissão

o Congresso 1'.'acionaJ decreta

An. l° O an 13. § :". da Lei nO 9 ~49. de;6 de dezembro de

1995. fica acrescido do me I\". com a 5eg'..ume redação.

-..\n 13

Ao prODOsta e a de fixar um teto pa.ra a aeâu:;i!.o das d!;$o~sas cor::

as ó03côes 2. cais ccr cento co iucro operaCIonaL c que eSta em consonancIa com a

legJslacão exiSte:tte e com as expect:1t1V3S àe renuncia de receita.

~ Lei r." ç 249195 ja dÍ$CrÍmina as doações permitida!> segundo il

iegísiação do lmposro de Renàa" aiém das elêtuacias de acordo com a Lei Ro~'l~ (Lei r.~

8313. de :3. 1:.91l. rne:nC1ona as efetuadas as instItUlções de ensinO e oesaUISJ, • um e

meio Dor cento do iucro ODeraconal .... e as ciesunaàas a entlciades oe prest3cão oe: ser.1ços

gratUitOS aos emoregaocs ~ aOJS Dor centO do lucro OOei3.Clona!

Deste moào. temos a Dretensão de estar abrindo o lecue de opções

as deduções do iucro OCer.lCTonai de doacões efetuadas por pessoas iundlt:as 2. s~tores nos

quais a atr.idaae y.ovelT.amernai pode Iimitar~se 3. função regulatari:!. e .! iruci;!Il",3 pt1V3da

deve ter um papei re!C\'a.,te. como. aJíàs. se observa nas economias desen·..oi\1dJs

Por estas ruõcs. esperamos cOntar com o 20010 de nossos Iiustres

Pares

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PEL~

.COORDEXAC."O DE ESTl'DCS LEGISLA:nVos. CeDI"

de \99

IV - as efetuadas pelas empresas sob contreie pri....ado il entidades

de admintStração ao éespono ou de pratIca oesportl\'a. destInadas ao custeiO do

treiniUllcmo e de ..1agens de atJcta5 praticantes de esportes ohmplcos. que sejam

selecionados ou con"1dzdos para participar de competições oficia,is representando o Brasu.
ilte o hmne de ::'015 por centO do lucro operaconal àa pessoa )uriàica. ames àe computaci3
a sua dedução -

Sala aas Sessões. em de

------

§ 2° - Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
1 - as.de que trata a Lei número 8,313. de 23 de dezembro' de

An :0 Esta Lei entra em vigor na cata de sua publicação.

apiicamio-se a =,ar.:r :::'0 e:tcrClClO rinancc:ro subsequente

JVSTlFICACÁO

o espone. ao contrano óa cultura e de outras ati...id2des. não se

~em benenciado à~ l:1CenU\'OS especnicos. \iesmo a lei mais abrangente para o setor ~ a de

n° 8 67:. de 06 de luiho OC Iq93. a cnamacia "Lei Zico"~. teve vetados dois áispositÍ\:os", o

an. 41 e a abnez ~e" do me I do Art 4~ w que prevIam .JUStamente a concessão de

benenClos fiscaIS. \12 tributos. por despesas feÍtas a tItulo de esumuio a praticas desportiVas

e aueticas

Enquanto o despono eàucaCIOna.1 deve merecer a atenção prect?ua

. das autoricia.à.es educaaot13Js e \'aJer~se àe recursos destmados aos programas de educação.

e o despono de panlcipacão. apoiar~se nos recursos destinados a assistência. o denominado

despono de rendimento. por sua natureza mais seietivo e óesconunuo. requer estimuios

especiais. que possam inclusive resultar em h~eficios comerciais e financeiros a seus

patrocinadores

Neste sentido. a inclusão do ine IV no *~. do ano J3 da Lei n'

9.249/95 possibilita as pessoas juridic:as - nio compreendidas as empresas· estatais •

efetlW'em doac:6es as entidades que administram e as que promovem a pratica de espanes

Ohm"ICOS em favor é~ 2t:t:125 que se destacarem

Com esta inciati....-a.. o Pais tera a oponuniàade àe \iabiiizar o

trcmatnemo e a nmlt1nação. em competições, oficiaIS. de atletas com chances reais óe

obterem boas c:zssnicacões e prestJgio internacional. melhoranào nossa Imagem no

extenor

AfeItura atenta da proposta revela nossa preocupacão em

exciuir as empresas est;u2f$.

reSt:-:;tglr o mcentlVo aos eSDOnes oiJmplcos

LEI 9.249 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
ALiERA A LEGISlAÇÃO DO IMPOSTO DE R.El'<1}A DAS
PESSOAS JURiDlCAS. BEM COMO DA CO:-''TRlBUlCÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO UQUIDO. E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.13 - Para efeito de apuração do lucro real e da base de cál
culo da contribuição social sobre o lucro liquido. são vedadas as se·
guintes deduções. independentemente do disposto no ArL47 da Lei
número 4.506. de 30 de novembro de 1964:

1991:
_ 11 - <I;S efetua~as às insti~ições de ensino e pesquisa cuia cria-

-çao tenha SIdo autonzada por leI federal e que preencham os requisi-
tOS dos incisos I e Il do Art.2 I3. da Constituição FederaL aTé o limiTe
de um e meio por cento do lucro operacional. antes de computada a
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;

11I - as doações..até o limite de dois por cento do lucro operaci
onal da pessoa jurídica. antes de computada a sua dedução. efetuadas
a entidades civis. legalmente constituidas no Brasil. sem fins lum'l;·
vos. que prestem serviços gratuitos em beneficio de empregados da
pessoa jurídica doadora. e respectivos dependentes. ou em beneficio
da comunidade onde atuem. observadas as sel!Uintes reeras:

a) as doações, quando em dinheiro. serão feitas mediante crédi·
to em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária.:

b) a pessoa jurídica doadom manterá em arquivo. li disposição
da fiscalização, declaração. segundo modelo aprovado pela Secretaria
da Receita Federal. fornecida pela entidade beneficiária. em que esta
se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na reali
zação de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa fisica
responsável pelo seu cumprimento. e a não distribuir lucros. bonifica
ções ou vantagens a dirigentes. mantenedores ou associados. sob ne
nhuma forma ou pretexto:

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utili
dade pública por ato formal de órgão competente da Cnião.
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LEI 8.672 DE 06 DE JULHO DE 1993

NSTITlJI ~ORMAS GERAIS SOBRE DES
PORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO IX
Dos Recursos para o Desporto

Art.41 - (VETADO).

ArtA3 - Constituem recursos do FUNDESP:
I - para fomento ao desporto não-profissional:
a) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em

lei:
b) adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bi

lhete. permitido o arredondamento do seu valor feito nos concursos de
prognósticos a que refere o Decreto-Lei número 594. de 27 de maio
de 1969 e a Lei número 6.717. de 12 de novembro de 1979. destinada
a.o cumprimento do disposto neste inciso:

c) doações. legados e patrocinios:
d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva

Federal não reclamados:
e) (VETADO).
f) outras fontes:
II - para assistência ao atleta profissional e ao em formação:
a) um por cento do valor do contrato dó atleta profissional per

tencente ao Sistema Federal do Desporto. devido e recolhido pela en-
tidade contratante: .

b1 um por cento do valor da indenização fixada pela entidade
cedente. no caso de cessão de atleta a entidade estrangeira:

c) um por cento da arrecadação proveniente das competições
organizadas pelas entidades federais de administração do desporto
orofissional:
. d)'penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas
profissionais pelas entidades de prática desportiva. pelas de adminis
tração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça Desponiva:

e) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em
lei:

f) dotações. auxílios e subvenções da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios:

g) doações. legados e outras receitas eventuais.

LEI 8.313 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1991

RESTABELECE pR!:\,cipIOS DA LEI:\'. 7.505. DE 2 DE
JL:LHO DE 1986. INSTln:1 o PROGR4MA NACIONAL
DE APOIO ..\ CrLTrR-\ • PRO:-;4C F. D.~ m:TRAS
PRO"IDE:O;CIAS

CAPÍTL:LO I
Disposições Preliminares

Art.!O - Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultu
ra - PRONAC. com a finalidade de captar e canalizar recursos para o
setor de modo a:

I • contribuir para facilitar. a todos. os meios para o livre acesso
às fontes da cultura e o pleno exercicio dos direitos culturais:

11 - promover e estimular a regionalização da produção cultural
e artistica brasileira. com valorização de' recursos humanos e conteú
dos locais:

III • apoiar. valorizar e difundir o conjunto das manifestações
culturais e seus respectivos criadores:

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da
sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura
nacional: .

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos
de criar. fazer e viver da sociedade brasileira:

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cul
tural e histórico brasileiro:

VII - desenvolver li consciência internacional e o respeito aos
valores culturais de outros povos ou nações:

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor
universal formadores e informadores de conhecimento. cultura e
memória:

IX - priorizar o produto cultural originário do Pais.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CL'LTURA E DESPORTO

TER.\íO DE RECEBIMENTO DE EMEN'"DAS

PROJETO DE LEI N° 2.847, DE 1997

Nos temos do art. 1] 9, "caput". 1, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a

abertura • e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para arresentação de emendas ao projeto, li partir de 08 de abril de

1997, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1997

c";\,, m.;"'~
.n.firo, _ tllImoa do Ilt lOS, do ·-Rrco, (
dtamtuivmllltto dai leeuúJt.eo propOliç!lel: lND 3Z4/llS.
PEC.: 371196, S7Sm, PIl.: 411l193, 4193193, 47S!f94
tl2l'S, 7.716197, 212.0197, '2l47197, 337 SM.
414119•• PubliqDI-l'.

Senhor Presidente

Cumprím.ellWJdo-o, solicito seu especial favor, em confonnidade
com o Artigo 105. Parágm"o Unico do Regimento Interno da CâmaIa dos Deputados, em
detenninar o "DESARQUIVAMENTO" das proposições de minha autoria. aboixo
relacionJdas:

JNDICAÇÕES

ol.Indicaçio 324/95 • "Criação e implatanção da Comi..ão Permanente do
Desenvolvimento Pesqueiro e Aquicultura".
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PROPOS.TAS DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO

02.PEC 371196 - ··..>Jtera o Paragrafo 3° do Art. 183 e o Parãgrafo único do
Ar!. 191 da Consntuiçáo Federal".

03.PEC 575198 _ "Altera os incisos rv do Art. 20 e li e IV do Art 26 da

Consntuição Federal".

PROJETOS DE LEI

04.PL4111193-"Altera omciso lU do Art. 106 da Lei 8213, de 24 de julho

de 1.991" _

05.PL4193i93 - "Jnsentá do Imposto de Renda produtos industrializados a
Aqwstção de motor para Bar~o de uso de pescador atte!..'U1al".

06.PL4758/94 - "Assegura preferência dos idosos nos julgamentos de
processos em tramItaÇãO no Poder judiciário".

07.PL 182195 - "Altera a Lei 8078, de lIde setembro 1990, Que dispõe sobre
a proteção do consumidor",

08. PL 2786/97 - "Dispõe sobre a determinação da base de cálculo do
Imposro de renda e da contribuição SOCIal sobre o lucro das pessoas jurídicas que se dedicam
aatiVldacies sazonais".

09. PL 2820/97 - "Altera o Art 30, inciso 1, alinea B, da Lei 8212, de 24 de
julbo de 1991. moálficado pela Lei 9063, de 14 dejunbo de 1.995".

10. PL 2847/97 - "Dispõe sobre Incennvos fiscais ao depsono de
rendimento".

11. PL 3374/97 ~ "Dispõe sobre a antecipação da comemoração de feriados".

12. PL 4075198 - "Estabelece limite paI aos jutos de financiamento
habitacIonais ca canerira hipotecária, no âmbito ao Sistema Brasileiro Poupança e
Empresnrno"

13. PL 4141198 - "Institui o exame toxicológico em alunos".

Na expectativa da decIsão de Vossa Excelência. antecipo smceros
agradeclmentos.

~~,
Deputado Federal

Exmo. Sr.
DEPUTAOO MICHEL TEMER
PreSIdente da Cámara dos Deputados
Brnsilia-DF

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.847, DE 1997

1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas

ao projeto.

SaIa da Comissão, 19 de maio de 1999

~i~~~
Carla Rodrigues de Medeiros

Secretária

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1- RELATÓRIO

Com o projeto de lei em epígrafe, busca-se afierar a legislação do imposto

de renda das pessoas juridicas. bem como da contribUIção social sobre o lucro

líquido. De fato. propõe-se que, para efeito de apuração do lucro real e da base

de calculo da contribuição sobre o lucro líquido. possam ser deduzidas as

doações "efetuadas por empresas sob controle pnvado a entidades de

admInIstração do desporto ou de prática desportiva. destInadas ao custeio do

treinamento e de viagens de atletas praticantes de esportes olímpicos, que sejam

seledonados ou convidados para participar de competições oficiais,

representando o Brasil, até o limita de dois por cento do lucro operacional da

pessoa juridica. antes de computada a sua dedução".

cabe a esta Comissão Técnica a avaliação do mérito. em caráter

tennlrtativo.

No prazo regimental. não foram recebidas emendas.

É o relatóno.

" • VOTO DO RELATOR

Em lúcida justificação, o deputado Edison Andrino argumenta que. com a

concessão de incentivos fiscais às empresas privadas que apoiarem o desporto

olimpico, o País terá a oportunidade de viabilizar o treinamento e a participação

em competições oficiais de atletas com chances reaIs de obterem dassificações

e prestígio internacionai, melhorando nossa imagem no exterior.

Trata-se de uma proposta interessante. justa e meritória. Afinal. a

Constituição Federal, em seu art. 217. U. admite que. em casos especíiicos. haja

destinação de recursos públicos para o desporto de afio rendimento. e a Lel nO

9.615. de 24 de março de 1998, a Lei Pelé, em seu art. 56. V. menCIona

"incentivos fiscais previstos em ler'.

Pode-se concordar com o Autor quando afirma que o Projeto de LeI nO

2.847, de 1997. realçando o papel da iniciativa privada no finanClamento de um

setor em que a atividade governamental pod'3 Iimilar-se à função regulatória. cria

aquele estímulo especial que o desporto de afio rendimento requer. podendo

inclusive resultar em benefídos comerciais e financeiros a seus patrocinadores.

Pelo exposto. o voto é pela aprovação.

Nos termos do art. 119, 'caput", I e § 10, c/c art. 166, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Sr. Presidenta

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

prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 12 de maio de

sala da Comissão. em .4-

~/

~
Relator

de 1999.
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTe

o Projeto de Lei nO 2.847. de 1997, propõe alterar a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas. bem como a da
contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. com o objetivo de
disponibilizar recurso para o custeio do tremamento e do transporte de atletas
olímpICOS convidados a representar nosso Pais em competições internacionais.

Inicialmente, decidimos votar favoravelmente á proposição,
tal quai estava redigida. Entretanto. praticamente na véspera da reunião
ordinária em que esta comissão t$:cnica deliberana sobre a matéria. recebemos
aigumas.sugestóes, que nos fizeram rever nossa posição quanto ao mérito,

Assim. submetemos á deliberação do Plenário o parecer
escnto. acrescido de emenda que substitui a expressão "olímpicos" pela
expressão 'paraolímpicos e educacionais·.

Agnelo Queiroz, Átila Lira, Éber Silva, Eduardo Seabra, Evandr.Q. Milhomen,
Fernando Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos, Jonival Lucas Junior,
José Melo, Luis Barbosa, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira,
Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho e Pedro Wilson.

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1999

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Substltua·se no inciso IV do § 2° do art. 13 da Lei nO 9.249,
de 26 de dezembro de 1995. acrescido pelo art. 1° do projeto. a expressão
·olímplcos· pela expressão 'paraoiimplCOS e educaCionais'

Sala da Comissão. em I"\- de 't""",;:e

J&~~~'~~/
Deputado Eber Silva -"Relator

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

EMENDA SUBSTITUTIVA

- ."..
Sala da Comissão. em ,- de ~()~Le

/' .
~'6c" ,/:/c..-?

Deputado Eber SiI~

de 1999

de 1999.

Substitua-se no inciso IV do § 2° t;lo art. 13 da Lei n°
. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, acresci~o pelo art. 1° do projeto, a
expressão "olimpicos" pela expressão "paraolimpicos e,educacionais".

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1999.

/~··/7
geputada Maria ElVira

~~

PROJETO DE LEI N2 2.892-A, DE 1992
(Do Poder Executivo)
Mensagem~ 176/92

JispOe sobre OS Objetivos Nacionais de Conservaçllo da Natureza, cria o Sistema
Nacional de Unidades de Conservaçio, estabelece medidas de preservaçlio da di
versidade biológica e dá outras provldências; tendo parecer da Comissão de Defesa
do COnsumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação deste,das emendas de
nos 1, 3, 58 11192, apresentadas ne ComisaAo, e do projeto de Lei nO 1.768196,
epenAdo, com IUl*IMIvo, e pela rejeiçio do projeto de Lei nO 3.745192, apensado,
e do emendo de n"a 2, <I e 12192, Pendenta de parecer de ComisaAo de Constitui
çIo e JUltlçt e de RtdIçIo,

SUMÁRIO

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em neunião
ordinária realízada hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei no
2.847/97, nos termos do parecer do Relator, Deputado Éber Silva, com
complementação de voto.

Estiveram presentes os senhores Deputados Maria Elvira,
Presldente;- Marisa Serrano e Celcita Pinheiro, VICe-Presidenlas; Ademir Lucas,

- Prpjelo iniciai

" , projetos apensados: 3,<l7et92 e 1.768196

111 - Ne ComissAo de Defesa do COlltUIllidor, Melo Ambiente e Mlnorlaa:

• emendas epresentadas na Comlsaio (12)
•termo de recebimento de emendes -1992
•termo de recebimento de 8II18I'ldaa -1995 (nova legislatura)
• perecer do Relator
• substitutivo oferecido pelo Relator
• complementaçilo de volo
• parecer da ComissAo
•substitutivo adotado pela Comissão
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Cç11:1alo I
DU m.-Zc»u pazx:nmp....

Art. l' Kata Lei. ..... fun4...,.to no .~. 24, inc1&o VI,
ano UI, 1aa1aa V, • art. 225, i 1', inci_ I, 11, 111, VI. VII, d.
e-Utll1Qlo, • __ vi.ta • Pol1Uc. lI.cion.l do lido Aabiant.,
~Utu1d. pal. lel n' '.t3l, da 31 da a9Dato da ltU, alt.rad. palu
le1& .... 7 ••04 •••021, da 1. da jUU>o da lt., • 12 da a.brll da 1"0,
ree,..at:iv_. daf.1M OI 0Il1.Uvoa lIaciona1& d. conaarv.qao d.lI.tu
nl., cri. o 'i._ ....ional d. Unidada. da con••rv.çio. aatlll>al.c.
_da. da~o da d!v.raldad. bio16cJ1C•• di.põe .obr. ra.pon
.Ülilldada. batit:uei_i., lsplantlçio d. á..... n.tur.i. protlqid•• ,
u-nUvoa • peaa1l_.

Art. 2' Para oa tina previatoa na.ta Lei, entenàa-•• por:

I - Cl*.DVAÇ1O DA IIA'l'tlIlltSA' o uao .uatantáv.l do. racur
aoa naturai., _ colocar _ ri.co & aanuunçio do. ~.lt...a exi.
tanta., ,arant:1Ddo-l••~i. d. div.r.id.d. bl016qlC.'

11 - DIYDIIIlAIlI IIOLOCZCJl.: • v.ri.dad. d. ,.nót..po.. ..
P'c1•• t popaleq6ea, ca.m1dad... eco••iau... t! proc•••os acolóqlcOI
IXl.tanta. __ daterw.1.nad. rAq16o,

Art. 5' O .IIUC davará .ar CGIIatitll1do d. fora a lncluir
DO.unid.ela. bitlt:ic•• CJ.n.Uo....nta .uatant.6V.ia, abrlJl9lnóo I ..ior
div.r.id.da po.aiVal cl••co••i.u". nuar.i••xi.unu. no tarritório
br••Ua1ro • n.. á9O•• territori.i., danclo-a. prioridada aqulle. qua
•••ncontrar....ia ._ar;:.do. cl. Ólqr.el.çiO ou .11.1n.çio.

Art., 6' O .IIUC ••r4 ...i. c:onatitu1do:

1 - Órqio Bupariol': o cona.lbo lIacion.l do Mala Aabianto
- COlIAII1o. CO. a••tribuir;:õa. d••yaliar o .IlllC I n.la inclui.. li OC'.
coapativai. co. o.t. lei,

1% - or,i" cantral, ° lnatit.uto .....auro do 111'0 AIl
bionta • do. Illlcur.o. M.t.urai. bnováv.íe - llIAIIA. co••a funcõa. clo
.Ub.1cUar o COIl»lA, ccorclallDr • >&plantação do IlIOC a propo.. o cri.ção
d.. DC·. f.d.r.U a .elainutrá-l...

111 - ór\lio. lat.du... I MunicipaÍl: o. órqio. ou .ntida
da. latad.uaia • ltu.nlC,""ll1 r ••parlsãval. pela cr11Ç!o e adalnlltraçAo
da UC'. que. r ••pei 'tIda. •• co.pet6.nc1a. ccna't1t.UC10nala I: de acordo
cc. D l.qi.l.~o ••ta4u&1 ••un1clpal. Vlar•• a " ln~.qrar ao SH'Uc.

Par.grato UnlCc.. O lnqr•••o a••. UC' •••UdUll. _unlO;'
pIl. no SNUC ••rl conàlclonaàc I ocsarv&nCl& 00' c,rluJ:'.1D5 '.~&Dei.C:·
0.01 n••~a Lal..

ci••tr" •

i I' O c.ci.atr" • ""••• r.far. O caput d.n••rt.l\10 con
toar' CI dados prj.nclpal1 dI eles. UI:, lnclu.1nclo, antra outra. caracte-
Z'1at:1c•• ral.v.nus, .1ncUc&ç:lo d•••p'ci. çaCS•• d. axtinç'o. .1-
'Cu.açlo tuncUAria t recuraoa h1dricoI, c11 caract.ar1.tlca. da 80105 .

I 2' O ÓrCJio C.ntral clivulCJará o. dedo. principai. do c.-
Art.. Ii Para ••••••or...lo na. daci.ttal relativa. ao SNUC.

O ór,io C.ntral cii.pori d. UI con.alho H.cion.l da Unicl.dl. da Con.ar
vaçio, const1 t:uido de 12 (d.oze) peraona11dad... d. r.conheCiQO aa.ber e
experi'nc:a.a no••••unto. r&lat:a.vQ!' a cOMarvaç'o ela nac.ura&& I ;aran
tinclo-••• r.pr••anur;:io cl.. 5 (cinc'b) re9lõa. ,aopollt.iC•• n.c.on.ia.

'.ráCJrato llnico. OI -o. do Con.alho ••rio no...do.,.1. --.uriD d. IIDio Aabi.nta d. 'raa1cl6nei. d. bpo1bl1c., ..cllanu
tftIlODta CO cnt&o CDlltral,

UI - PIlZIIDVllCAD: li práUcaa d. con••rv.çio d. n.t.ur...
que ••aaqIlrM a protIçAo lDuqrll dOI .tribU1:o. n.t.uru.,

IV - IlAlQJO, ••plic.çio do conlllcl_nt.O. c..ntlf1co. •
~laoe, v1aUldO • at1nqlr oa objatlvoa da pr•••rvaç.io. con••rvaO.lo
da lI.tur••• l

'f - llIIZDUlU DI COIlIEllVAç:1O' .lp.ç:O. t.rrit:orla1. • ..u.
........,nanta., 1JICluill6o •• aflUI. jur1&dicion.ia. co. c.r.cteri.UoII
natar.ia ral"""u., da doa1nio público ou priv.clo, l.,.l_nt.. in.ti
tu1da. palo .-r Pl!blico, co. objetivo•• li.iU. d.Unido.,.ob 'raCJ1
• a .apeeiai... adainl.t.raç.io, a. quais •• aplic.. qarant1.. adaqua·
daa da prol:e96Dr

'n - Il*k _AO, porq.lo urritorial ou aqu6Uc••el1.oanta
..1_"~~o, definida palo podn poib1ico", ._tida.

:"~iQ6a _, .... o prop6a1to da radulÍr l_Cto. decorrenu...
~o _a áreas 'till.nbaa.

Art. 7' As UC'S 1nt.eqrant•• do aNUe conlurio ae w:
da.tro liaclonal da Unidades d. COnaarvaç.ào, lob • r ••ponaa.b111ct..de

~i~:.i:z:t~~t~r::n;~::or:~:'~t=~~r:~ aOI Or9'0. EataÕU&18 e
Co

do
Mu-

cap1t:ulo :lI
_ ~ IIICIClIIAZ. Da CDaI:llOÇA!l DA 1lA'IUIlDA

111:. 3' eonat.1t.... Ob1.tivoa ••ciona1& da COII••rv.çio ..

1 • _ • divlraideda biol6qio. no uft'it6rio br••U.i
ro • n•• á..,.. ;uriad1cicmaiar

U - ~r li ••""'i.....9.... d. edi•• 110 Aabit:e
""i_1 • lIICi_ll

UI - praaarvar • r ••uar" • elivara1t1ada d. .coa.i_

IV - inc:eDUvar o uao .uat:anUvel do. 1'.our.o. nat.arai.,

v - ..U-lar o daaanvolv1llanto raticnal illtaqrado, _
..... IIU priu.... da _rv.çio,

.'fI - .....jar OI .-acurao. ela nora • da fauna,

VII - protllJlr pai••CJan. nltl&l'ai. ele noUwo1 bal.n c'ni-
CI:

VIII - prouqar •• 0.ract.er1.Uo.. elCc.poion.ia da n.t.ura
za ,.o16cJ'c., CJaoaorfol6qic•• , quando oollbar, ar""aol6qic. I cultu
ral:

IX - pro,,-.. a recupar.r rac:urao. lIi41'~CD. • oüUoo. I,

X ... lncant'1var &'t.1\'loacea O- "amua. clen't.1!1ca., ••~UClO.
• aonJ. toriUMn't.o a. na't.uraza &mu,.an't&.. ICD 1»0.. a. .u.. tona.:

XI ... fawrecer con41cbel "1'& • eaucaçao aaDlantal e r.
cr••çio •• contato coa • na't.ura.l·

XII - pn••l"'Yar 'r••• n.~ur.1. ate que ••tudol futuro. 1n
d1""•••ua ad..,...da da.tinaçio.

• ar'qrato Mico. A con••cUÇliG cIoI Obje't.lvoa NaClonaLa
con••rvaQio da Naturez.a ••r' alcançada -.diante & ap11caç'o dOI prJ
cipioD 9....i. da _rvaqáo a. t.ocIo o url'1t6rio lIaciOllI1 • á_a
l'i.dioion.i., •• conaonánc1. co•• 1.CJi.l&96~ aabi.nt.l vi,.nt•
••t:abal.ci..nto do .i.t:aaa ••cional da Unid.d•• d. con.orvaçio,

C&pitalo lU
DO .IftIIlA IIICIOUL DI llIrDlaIlU Da c:oaauça.o
Art. 4' t criado o .i._ .aclon.l da Uni...... d. Con

••rvaqáo - '1llIC. _titll1do palo con1\l11to da Unidada. da can••rv.ção
_ UC'., d••DOrdo _ o aat.llI>al.cidD na.ta ~l.

Art. t' O tlrq'o c.ntral ••rá r ••pon.iYal pal. alabDraçio
....1. diwl,açio ell ralaçio par1odlcaaant. r.vi.U I .tuali..d. d..
..,ea1" d. flora I taun.....r;:.d•• d••xt.inç:áo, no t.rrit:6rl0 br.ai
l8U'O.

,.ráqr.fo \lnlco. O or,io c.ntr.l incanUvlri DI O..,ioa
KaUduai•• lIunicipai. p.ra • al.boraç:io d. ra1or;:6a. ....lhanu. cl.
car'ter ra91onal, naa aua. r ••pect.1v.a ir••••

capit:ulo IV
OU CAnGORUS DI OIfD)AIlU DE COIl'1:ÍlVAÇlO

Art. ~o. AI UC' • .intagrant•• do SNUC ••rio r.unidas ....
trt. qnrpo., cc. carac1:ar1at1ca. di.tlnt•• :

I • Unidad•• de Protaçio Int.qral:

II - Unidada. da Mana,o PrOV1&Órlo:

111 - \,;nldada. d. Manal0 SuatanUvaL

I l' ~.a Unldad.. da Proe.cio Int.qral. :l.vera ::rQ1:aç,o
'tOtal 40. a'U'ilN'tCa nat.ura1.. que Juat.11:1car_ .ua cr1.arr'c. etet:uanc1o"
.. • praurvaQAo dOI .CO••l.'C.... • •••tado na'CuraJ. coa um aln1.aD à.
alyzo.... aaa40 acta1t1d.o .pen•• o U.&O 1nd.lr.~o d•••u. t'.c~o., ex.
c.~ eM caac. pr.YI..~. n••ta lAJ..

,~. M.o Unid.cl•• cla M.n.,o provi.ório. lIavari, I. c.r'"
UI' ~it:lll'iD, proter;:io tOtal do. at.ribUto. nnur.1a, .U qua h.ja
'1I11Jl1960 da daatin.ção por "10 eI••atudo. t_ico-ci.nUtico., t.oll
rede o uo dlnm auatenUvel doa raeuraoa apena. pal.. cc.unidad••
tzacUoiona1. IXi.t.anu. no .to "" C;~i.çio.

1'3' 11•• unicl.cl•• cl. lluía10 Su.tanUv.l. h.v.rá proe.çáo
pu'Oia1 elo••tributo. nnDrei., .elaitiel. • Ixplor.r;:io de perua do•
raaunooa cU.ponivai......,~ cl. 1IftI)0 .uat.onUva1, .ujeita .. liD!
taq6aa 1..11••

Ut. 11. Co.põ•• o Grupo eI•• Iln1d.d.. d. Prouç:io 1ntl
lft1 li .&CJUi"u. c.ta,ori•• d. UC'

1 - Ra••rv. liolÓCJic.,

II - tauçio Ecológic.:

111 - Parqua Nacional, parque Est.dual
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IV IL Konuaen'eo Natur.l:

v - .!lIfllqio d. Vida silv••t ....

Art. 12. U R•••rv•• Bl01óqic•• _60 UC'. que.a el••tin..
• pra-arvaçio 1ntaqral da biota a d."l. atributo. naturais n.l••
ez.tatentaa, ... 1n'tarf.r6nc1a huaana dirata ou -.odlt'lcaçbea aab1en
ta1a, • qualquer titulo, axc.euando-a. •• _d14.. d. recuperaç'o d.
... eco.a1.uaaa altaradoa • o ..najo d•••aP'Cl•• que o exij.., •
fia d. pre••rvar I div...a1dld. biolóqic••

Art. 13. As ••taç6e. Ecol6qic.. .ao OC'. que.a da.tino
• pnnrvaçjo 1nUqr.l d. D10ta • d...1I .tr1butoa n.tur.1. nela.
ex.tatantaa, bea •••1. para. r ••llz.çio ela pe.qui.a. ci.nt,1t'1ca., pet'
ait14a a altaraçio d. at' c1nc:o por cen~o d. totalidade d.a aua ár.a,
.U o l1a1t1 lIDa0 el. 1.500 h••

t 3 I Mio havanào aqui••ceneia do proprietário as condi
ç6l. propo.taa pa.... COll<iaUftCi. do aaf6;i" d. 'lidl 'ilv••U. coa o
uso da propri.ttdada, carac~erilado o at_tlvo lnt.r•••• pClico. proca
dI..- ••-a • d•••p..opr1.Çjo.

Art. 24. lloa bfllql0. di V1d1 Sllv••t ... , n•• !lI....v.. d.
Jtacur-oa Xatural., nu Ár.... de Proteçlo Aabiental _ na. h.arva••ar-
tlcular•• do p.ull16n10 1I.t l. prevl.tII no .rt. 37 dutl Lei, di
• cordo ..... o. pr1DCipl_ tl"""1_i. que raqI. o ........leio do 41-
raito da propriadldl, o r bacut1vo pod...a .n.bel.ca.. no.... 11-
.itllnclc> ou p ..oibinclo .t!viel.d•• que _fUta. cc... fin,UdldI. que
<I.te~inar" • c ..l.çjo di Uc •

I l' U l'I..,.,i... cl.nuU e d'U" .Uvl.,.......rei-
:1.. n.. OC·. "'o pocIer.o colocar co ••o"".v.v.ncla du popIll.-
;ôea à ...péc1e...1.. U1.atant:ea •

I 2- NU UC'. aob a .da1n1.atracao ,,\lbl:a.ca. • r ••llZal;&O
da. pe&q\lla•• c1.ut1t1caa da que 't.t'&U e.ee ."190 .s'C.ara .u'.1.~a ~
.provaQto pnv1.a e • t1..calilação do crpo reaponaav.l pela adalft1..
tr.çjo di OC.

Art. 3D. Atlvidldl••uparv..1on.d.. el••ducaçio _ientll
deverio sar inoent1.v.du .. UKlaa a. C&'tIl9Ot'1•• de Unidade. da Conaar
v.o.

capitulo VI
_ JJlCI:IlnV'DII, IsDlQOU I: PJ:IlAL:I_

Art. J3. .w ...... di prop"i.d.el. priv.d., inclui<l.. ••
...••rv•• de a.euraoa "aturai., •• Araa. de prot.ç6.o AJib1antal e •• h
t4qio. de Vida Silvestre, 0.. co.a aquelA. d. que trata o .rt. 37 d••
ta lAi, nlo .erAo conaidaractaa COIICl ara•• l.produtiva., para fina de
t.ax:aqto, podendo ..r declarada• .1.en~.a do paq...ntc do lçosto T.rri
'torial Jtural, da acordo COII raqula..n't.açio ••pecifica.

Art. 34.' A at;io ou o.l&.io das pa••oan fisica. ou jur:tdl
c•• que r.aUlte••• dano r.al à t 101:&. • t .un., aOIl; d...1& .tributo.

Art. 32. Doe ............. obtidoa c:OII • COIlt'InQ. di t:axaa 0\1
~ ... UC·. fedat'ai•• c1nqualltl po.. ClJlto IlIr.o .pli~ n.
p..6pr1. lIft14adl anecadldora • o ....tantl ...v.rtido •• beneficio 40
......;\Ulto da \Uli-. do _ao Orapo••clainin...el.a pelo 1_.

Art. 2.. o 1_, _ ....... o. Il~....III>1...tai. do. ElIte
do. a ttunlo1pi.. , a.rt1cu1ar-.e-io coa. CO.ulldada c1ant1tlca, no -.n
tido d. ~UYar o _lvi_CO d. pro).to. d. paaqui•• , vi.ando
a .\IMII~ O~~ iMlbl'& • launa". flor. 1:1 • ecol09ia ctaa
~'. .

AJ:t.Ó 26. O r_...-_ ao collAllA.......l ....c. ou quan
d9 nac••••rlo, uaa eval1.çio qlobal da .1tuaçlo da. con.arv.ç4o da na
ture.a no país, co. a•. conclu.õa. e .uq••tbea part1.nenta••

Art. 37. .w UC·.·d. COdI'" c.teqori.. , .....uu.d.. ••
R•••IN"_ da Recuraoa ..atur.i., diapoJ:'Ao da ua plano ela "';0, no qual
•• d.finl..a o zo........to d. UC • • 'UI aUlizaçjo •

P.raqr.fo \lnico. 1&0 _, no interio.. el.. UC·.,
quai_r alterl96l., .Uvld1d1' ou __11d1d1. d. utllbaçjo •• da..-

cordo ca. .aa. f1nal1_. prae1....... coe o ....paccivo pl.... di u
""0.

Art. 31. OI ó...,iol ....poftl.v.ia pal. .da1ni.uaç4o <I••
OC·. que _tlt.... o ouc: podI..jo "lCalla" "'CUZ"O' ou doaq6a. di
quail&qUeJ: natureza, ftACionai. ou inumacionaia, co. oU._ enc:&Z1JOa,
prov.nl _ da orv..,lal96l. priv.d•• ou pIlbl1c••• d. U.1....
que d•••1 colaborar coa a.UI c:on••rv.çjo.

Paraqr.fo .mico. A adlinl.u.çjo do. nCUZ'.o. oDt1_ c.
bera .0 órv60 inuqrante do .1IllC .0 quel foi f.iu. _ ....0 • • ....0
utUia._ .....l ...iv.....ta na••Uviel.dI. d. iapl....ntlçjo • lIUIutançAo
4aa UC'a"

Art. 21. t p ib1d1 • inuocluçjo n.. UC:·. <I•••""'ia. ,,",o
inteqrante. doa .-.i.te p....teqidoa.

a l' _ua. 40 dl.poeto no caput dute utl.,.. ••
Flor••tIl. 1I...1_1., ElIteduai•• lIWIieipoi.. e' Ana. di Pl'Otaçjo Aa
bl.ntal _ a. Re..rv•• J:xtrat.iviata., bea Coa0 oa ani..1a nec•••ário.
••da1niatr.o ••Uv1eledl d•• di.... OC'a, ela .co..do coa o _ d1.
pu.... o ..aqu1_to _ti Lei.

a 2' _~........ aincl. d. proibiçjo el. que tr.te ••te ar-
tivo, • l ..tnMluçjo di ani_ia naca..arlo•••cIaini.t o • u .Uv1-
_. __1. OC·•• di acordo coa que di......... o pi....to _u
Lei.

t 3' s.r'o con.if1eracla. V.U pJ:'iorl'tár1a., para f in. de
crial;A.o d. UC'., aquala. que eontlvana ~al."_. ainda nlio .ati.
t ator1.a.ant. r.pre.entado. no SMUC ou a. l.ai.narate pa~lqo d. eli.1naç&0
ou deqradaç.6o, ou a1.nda aquale. oNSa ocorrer....~te. _aç.ad.. da
'X;~o.

§ 2' U propo.u. pu. c:..laçAo d. ua" elev...... pnc.dl
da. de eatUdo. aaJlOna-c:at1vo. d. fundaMntoa t'cn1.Cooec1ant1f1coa e .ó
c10...con6a1coa que ,uatif1_ .... 1aplantaçjo.

• S li Do ato d. crlaq.i.o COft&~O a.u. 1i.1.U& 9.oqr'ficoa
• o órqi.o ou entidade ou pe••oa '] ur1dlca re.pona'v.l por .u. .da1ni.
-:raÇi.o.

lrt. 17. conatitui o C....po Uniel.dI. di Man.1o Proviaórlo
• ca'te90ria da De danoain.d. ...aarva da Ilacuraoa ..aturai., cc. a f 1n."
l1dacS8 expr.... no art.. 10, I :1-, d••ta t.i.

Art. 15. o. Monu..nto. Natura1•••0 UC'. que.. de.tlnaa
• prea:arvar ~r... que cone•• a1.tloa aQ.l4t.icos e cen1co. que, por 8ua
81ft9\llar14&da, rUlc1adll. beleza • vulnaJ:'&tll1ld&4a .xij.. protaçiD _
n&o juat1ilcaa • crlaç&o d. ou~ra cae.qorla d.. CC, dada • axunuo 11..
alUda da â.raa ou a aua.nela de diver.idad. da eoo.a1.aU_. t peR1
tida • vi.lt&çio p11blica. condiC,l~d.•• r ••Ulç6a. e.pacifica••

Art.·li. OI R.fllqioa da.Viel••Silva.u. do UC'I quo ••
4lI8tlnaa • • ••equrAr concUçó.. pa~4. __Jc:1.t'ncla ou • r.produc;~o d.
Mpt,cd•• ou c:c.u:n1dad•• a& flora loc:al, ... bea COM d. 'fauna r ••uSenta ou
IÚqntó..1•• Z plrlút1d1 • vu1t1çjo pIlbl1c., c0l>d1cionad......tr1ç61•
..paclfic...

An. 25. .w UC'I ••rjo c ..1_ Md1...c. .co do Podo.. PlI
pujqrafo \lnic:o •• 111. ~I'rv.. !Iiolóqie... EaUÇÓI' Eco- blic:o, obedlcld•• a. p....e..iç6.. d••U Lei.

l&,icu, a vi.it&çAo pUblica .6 ••rá aàa1tida para tina .dUCA~1.YOa •
de acordo coa o que •• di.puser •• Requl...nto.

Art. 14. oa I"arqu•• lIacionaia. ~arqua. Eataduaia • P&r
er-a Jf&t~.1. 1CUn1cipe.ia .6.0 UC'. que.•• d••t1n... pr•••rvaç4o 1nta
;ral da ân.. n.~ur.J.. ina1eerada. ou pouco a1eer_ou pela ação do ho
~, • otar.e- relavanta l.n1:..r•••• do ponU) d. vJ.au cJ.ane1t1co. cul
tural, chlco, adUcat1vo • r.cr••t1VD, per»lt1d.•• V151.t.aç,ilo plibl.1ca,
CIICIMl1cloaacsa • r ••t.r1çóea ••pecitica••

Art. 11. c:on.tit.... o C....po d•• Unidadl. d. _jo sua
taDUvel a. _••(J'.lifttas cat.qor1a. da u<:;

I - R•••rva d. F.una:

II - ....... d. P..ot.çjo Aabl.ntal;

lIr - Flo....t. lI.elon.l, Flonat. Est.du.l • Florast. !Iu-
nicipal;

IV .. Re.arva btratlvia'ta.

Art. 11. Aa R•••rva. de rauna .10 'raa. naturai. que con
e•• popu1.ç~. d. an1aa1s nativoa, terre.tr•• oU aquitlcoa, reaidente.
ou .1qr.tód_, <:onIt1tu1ndo húl1t.ta adlq\lada __ .It\ldoa tKn1oo
c1ent1tiCOl el. uUl1zaçjo .....n6a1ca _ "&C\Iraoe f'lJniltl,,".

Art. 20. .... Ar... d. Protlçjo Aabi.nt.l .jo porç6a. do
t.rr11:6r~o braaileiro a 'qu•• juriadicionai., de contlqur.9'o e d1..n
a6ea var1.'Ve1.. , .Ub'aetld••• dlversa. 1IOdalidad•• CS. ""0, prodendo
coapr••ndar ..pla q••• d. pai••98ft. natural. ou •••lnaturai., co. ca
racul;1..tic•• noUv.l. a dot.ada. ele atributos b16ticoa a alt16tlco.
..Ut1co. ou culturl.i. que '''11'' Pl'o~o pu. '-.a.. o .tIl;
a.. popul.çaa h~a.. re.qu.rdar ou ..lbor.r •• condlç6e. ecol6qlc••
loc.l•• unt.ar pal.aqen. a .tr1.bu~. cultural. relevantal.'

Par,qra:ro l1nlco. A.a ""A'. ))Ode. 1nclulr Zona. aOD prote
çao a.UJ,ta. .tuar CClao tona taapão par. 'Pro~r OU'tra. caceaor1.••
:er:~~.d.•• Q. con••rvaç4o ou prot.q.r 'P.Jo••.,u. ao 10fteJ0 de ••~r.Cla.

~. 21. Aa ,.lor••tala .acionai., Eatadua1s e Kun1c1paia
.Ib *n•• _coa cobanura t:lor••~.l d•••peC1•• pradoalnant...nu. nativu, daatlnaclaa _. prOduç'o econ6ll.lca auau.nUval da udaira e outro.
produto. vaqata1.., .. Protaçio cle recur.o. b1dricoa, ... peaqu1.a. • ••_
~=to·~o:-:·~:t:.;::m· silvestre e •• atividade. recr.ativu ••

Art. 22. Aa Ras.rv•• l:Xtratlvl.taa no 'rea. naturais
OClIpad•• PO" popul.ç6l. t ...elicional..nta .><trativi.ta. que '" uUl1za~
COW3 tonta d. aUbaist'ncla par. col.ta de produ=. da b10ta nativa
.equnclo tor-a. tradicionaia d. atlvidade econ6a1ca .u.tenU.,.l d~
=~~~.plano. d. utiUza....o p".vi...ntl ••tabllaci4o.. IP~__

P....qr.fo llnlco. t vadld•••><tr.çjo ..-rci.1 d. Mdalra
e a exploraçio de recursos ainerat. nu r ••erva. axtrat,lviataa.

An. 23. .w UC·. iftCluid•• no Crupo di Proteçjo Inteql"al
previ.ta. no art. 11 d••ta La1, ••rAo criada. pala Unilo !andoa'
Diatrito F.el....l • palo. Municipio••• t ....... d. I.UI dOlÚn10s ou ~
elo.1nio p..iv.do _ ....t. d",p"op"1açjo. -

t li As Ue'a da. categoria. ae.erva d_ Racuraoa "aturai.
R.fllqio da Vide Silv••n •• Ár•• d. Protaç4o Aab1anta1 podI..jo ....te;
iraa. de propriedade privada dentro elo .eu per1Mtro.

. . § 2' 110. R'fllqio. di Vida Silv••tr., a ••nuunçio d. a...
la.d. dO.lnlO P'" v.elo el.pand...a oa vi.biUd.el. d. eoapatiblli zaçio do.
~::J~~:~.~~oU~~~::~e::i:.utilizaçio d. terra edo. recurao. n.~Ul'ai.
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Encammho a Vossa ExceU:nclJ. J. aneu propoSta de AnteprOJelo de Lei que
diSpõe soore o SIStema de Unidades de Conservação e da OUlfU provld!neau,

Em race da responsabllido<le Imeu.....I. que cabe 10 Eslldo bnsilcilO,
perante. Nac;:io t • comunrdade InternaCional de preservu o Imenso patnmó'uo cenéllco canudo
no inte:nDr de suas fraruelras. toma-se Impresclndivel que st: estabel~. com urcencla. um
c(aaane 11stem& de úeU natul'1Js protelldas.

92

ExcelenúsSlmo Senhor Preslllenle di República

.-<"'f'~' ..1.. ... ")
JO&É GOLDEMBERG

Secrct1rio do Meio Amlncnle
Inlenno

Â lmporúncla maJor dessa c::onmtaeio f'e11de no. reconhecrhenlO de que.
no llrocesso de uuhucão dos recursos natul'1JS em seu 'PfOPnO benefício•• hurnuudadc aubmae
as areas por ela ocuoatlas a um processo Intenso de lImplificaeão blolóCica. Jncremauando com
a I~ncultufil e a pCCuana il prop'rção do mltenl1 Ceneuco restnlo que lhe ~ necessúio ou
rentável. em delIlmentO ela VISta ellvecstdade bloló&lca ancmal. Ieradllradativamertte duranse
os bdhõc.s de &noS (te evolUÇão or,ifuca..

No q~ pese. as t1tn1ficauvas med1du ele prtKo:;i.o. att Icora adotadaS em
ImbiID faIcraI o aIIduoI, o que e>lsle hoje no I'2ís s;Io dlvcnos sublillCmU IUpcrposlDS.
c:aranes de n:cuflO$ c de coordetIaçào. repletos de problemas fun(hãnos. com omlSJ6es
i~ta em lennDl de represernallvidade ae ccomstem& e inclUindo INJI de dou ôe:Ir:nas
de diferenteS ClleJOIUS de á....eu naIUr2IS ;JroteJIOas.

A Dreserne proQOSta ae InsutuH;:Ío cc um Sistema ae Unidade ele
CanIervaçio l*T.I o 8ml1 contem"la no seu lOCO os tmnCIDIOS DaSlCOS e lunctamenWI dOS
obtetJYOI da PoiítlCa N:ICIOfU,I do MeiO AmDlente Que VIsa - " adefinJÇio at areas pnonwus
de lil;ÍoO Sovcrnlmcnlll relltlvl • qualidade de ao coutlibno ccolÓJlco atendendo o. Intcmscs
da Unlio. dos Esudos. do 01ltnlo federill e dos MunlclPtds e I prexrnç:io e res~uracio dos ,
recunos '&JntNaws com Ylstn a tua uuhuçio 1'1IC1QnJJ de disponibilidade pe~le.!
concom:ndD pon • rnanlllCllÇio do..:qullibno CCOIÓJlCO propicIo. vida". I

Sio OSllS. Senhor Preslden'e. as ..wes da presente ExpoSIção de MOlIvos \
qc orá submeu> • eIcvada COfIS1dcração de Vossa ExccJenaa. com V1S11S 10 CIIcaJIIinhamcnlO 10
Consrcsso NaclDllal do IIIC'O InteplOJOlo de leI como ul>l'CSSio da __ do Eslado o di
_iedadc na busca das melhOres solllÇÕCs para • qllCSlio ImblClllll bnsilein,

RapellOl&mmte•

.lo ocupação ela terra pelo homem. amoilada em larca escala no t1InlCUTIO
ao presente seculo. aecorrcncll mevttavel da ex.pms;io aemocl1fica desCOntrolada c do rápido
aesenvolVlmenlO teeno1or:1CO. permne anteVer que. em iuturo nio distante. u de:rndetru rqlàcs
realmente. pnmsu'o"U (10 lltaneta seria somente aquelas submeudas I tq\mes esprcws de
prDltÇio.

Cumore Informar que na elaborac;;io da Oreter1te f)I'OpDItI deJenvolveu-te
cntenoso u':abaJho ce aucléncla de tOdoS os seUlttS ta SOCIedade e. por fim. do Contelho
NaCIonal do Me~o "mtntnte ~ CONAMA. que o anrovo'J lX)J ocu\io de sua XXIV Jteuniio
OrdlOana. Tr.I.t~-se. sobretudo. de um mstrumento ce reconneclmento neceuúio i efetiva
lmplementacâo da Pohuca Nacional do MelO A..molet1te no seu aspec:IO de conservação da
natureza

A conscquéncla lOevlú'vel desse fato ~ • aJarmanle acderaçlo do ritmo da
e'\Inção de espécies vnals JlI'" o planeta, pameul>nnenlC acent1Wlo nu úllimu cIkIdaJ. com
• destrUiçio lOtenS1va das florestas troplClSS. onde se conceruram. poaivdmerue. 90S (rKJYaIta

por cento). ou nws. de todas as espeeles do mundo. Esuma-se que. na atualidade. o ntmo dr

aliftçlo -.i.__ de _ II\IlI acaJClIdo do que a 1Md.. verifICada dun...a OI úhi_ 200
.uJh6a do ....... OI clados dll/lOIIlve," Icvam-nos • admiur que cst4 em Cllno o mail in......
...- de ClIIN;iO lIlIClÇI já llCOl'rido na hlSlón. di VIda. ICIII qllC a 1IlIiona dos _
....- a 1.._ .... dado o com oi... """biliu:.

A fOllllll mail efieÍCl\IC d. se ndlwr o ritmo _ cmJlClbn'"i
ilrewnfveJ, e __lIIlillllÇÓlS. a úmea possIveJ. , o CSlIbeIecJIllIlIIO do __ lide de lINu_I pnllIIldu. lCIa:ionadu com _ om um planeJamcnlO 1lJnlnpnle. obedoeClIdD a=- delJúr.eos. OI~ se rasuardc o maIor numero possIvel du csp6eieS ani"..,s e
vqctaIs. bem como os Cl:OUISI.mas hOJe ••,slentes. Esll '" ruJo pcIa ~ual. em lDdo o mundo,
obocrva-.. na Ilual_ uma clara lendêncl. no sent,do de se upI.'hr o núllltTD o • sUJ*fic>e
doWlúeas.

E.M. N° 040

i 2' A apllcaCàc das p.nalldaoes p:-eVlst.As n••'te llnlqo
nâo exonera o lntra'tor dali COalnl!lCOl!5 C.V1S ou pena15 cabive15. pr."
vlat•• no art. 3' d••t. tAl..

§ 3' No ca.o d. dano que r ••ul 'te na àe.carac~.rlz.çio óa
.r•• ",r••arvaa I o orqio co.pe'ten'te poaere cancelar o qrav... ae que
-:rata do art.. 37 ., havendo o ln'teresse públlCO. a are...era d•••pro
pruc:la n. to.... c:Ia la>.

I 4' Aplica-••• AInda. as penalidad.. prevlst.s n••~.
art1qo noa ca.oa d. ação ou O.l&..ao QOS .a••os lIl;Jan'te. que resul t ••••
dano •• ue'a prevl.t•• no. art... _ ::. :'7 e 18 d••t:a lAl, bell COIlO na
Qcorr'nc1a d. U••ewapX"l..nto da. nona•• es'C&beleclà•• para esaas uni.
dad•••

!lraailia,

III ... aabarqo da. obra. ou inlc1ativ.a não autorizada. oU
qua "60 obedeçaa •• pr••crições raqul...ntar•• :

IV ... cancal...nto ou auspenÃo da .l ••nc;:ao tr1butárla de
acordo CO'a • .xunaào do àano 6 No C.'O De cancela.anta. cobr.r.....-. 4
t.r1.butaçio devic1A • partlr da aat.a ae 1••nc&0. cora 0& acr••elmos 1e
qa1.l.

çAo.

'11 No CO"'CJ,Mnto s~:ult.an.o OI!' Quas ou mal. lnfracões •
• erao aplicada•• cuaul."'lVa_"",•. ,as penaJ.,laaaes a eiA.,coslnea&s:

na~ur.1.. be.a~ •• 1natalaç6a. ôa. ar... d. que trata ••'ta artlqo,
au,.1t... o. 1nfra=r••••••qulnua panal..Ld.ad•• acbl1n1.atrat.1.v•• , 1nde
pland.nua ou ~l.c1a&:

I - .uIta, cujo. valores .ario dai1n1do& e. ato do Podar
'EXacutivo, _ndo aua atualizaçto tel't.& pelo••••aos indica. ap11c4vais
aoa "ribUtoa f ..sera1al

II ... apr••n.'o doa proauto& colatados. doa .quipDMntol
in"roduddoa ou uUUladoa na 'raa:

Art .. 35. O lB»tA, tlxcepclonalmen'tlt, podará peraitir a
captura da exaaplar.a d••apeei.. ...••e.da. óe ex~1nçáo d••tinacl.. a
proqr.... de crlaçio •• cat:1vairQ cu tcraaçâo óe col.çO•• cientificas f

da acordo co. o que dispu••r ,0 ra9Ula.-nt.D d••t.a lA.i.

Art. ". 011 _pu e c~ oUc1aia 1ncUcarao obr1qab>-
ri nU .a ar... 1nclu1c:1.. no IIII1C. ele acordo coa o••_1d1... tome-
cid pelo 1_.

Art. 37. o propr1eUr10 ele 'raa que eon_ floraatu ou
ou",,".. fo"..a c:Ia veqeUçAo ...~al. "'o preaarvac:laa noa U~ c:Ia.U
Lei, poder' 91'a"'-la coa perpe"u1c:1ada. e1eaele qua v.riUeac:la a ex1.t6Jl
ci. de inUr.... p1lbl1co pelO 6rqlo~_. o qr.v... COIl8br' ele
U da~ao aaa1nadO pe.....ca o 61'9ao aab1...Ul e _ .YIlrba-
do rq•• da inscrição no bq1a"rD PIlbUco c:Ia 1_1., _ o titUlo
c:Ia -baerv. particular cID ••U1wOnio .a"...,al-.

Art. n. Aa ara" "'''''''.1. protaq1dU .. fllft9Ao da 1.,1.
laça0 &nudor d.v.r'o a.r raelaaa1U_a, no todo ou e. perta, c1M
~ c:Ia. c:I.un1n.q6ea c:Ian. La1, I>D pralO d. 401........ J>U"1r d....
proaU1qa9Ao • . •

Paraqrato Cn1eo. laca d1epDt11Uvo uab4. a. apl1c....
'na. danoa1ne"a. Flor.ata. Protetor.. a Ileaarv.. Flore.ta1., nlo Mft

e1onac:l.a no C6d1qo Flo,....Ul.

Art. 3'. ... pra111110 _ penal1c:1ac:l••••Ubelec1dU.....U
La1 . o 1nfra"or qua eauaar c:\a1>D .. faUDa, .. flora • _ia r........- n.
tUZ'~1. axlaunua no lnur10r daa CC'. 0\1 nas sonu t.&w:plo, Ma ~
daacuapr1r •• no~. " ••ta lAi • requl_ntoa. au;.iu...... pena11da
à. conatan'C•• da. t.l. n-a 4 .. 771, ela 15 eM ••1;aabra 'da 1"5, 5.1'7.
c1. 3 ó. 1aJM::Lro óe 1967 :-6.93', d_ 1111... oecr.~-1.1 n· 221. ela 2.
d. tavar.lro à. 1967, CDa •• alt.raÇOa. poaurl0ra•• .

~. 40. O Poder !:xec:u1:1VO raqulaaanurá a pr.aan~e Lei
no que ror 1u1qado nece••arl0 • eu axacuçao.

Art. 41. F1caa ravoqadoa Da aru. 5' • " c:Ia La1 n'
4.771, da 1'651 art.. 5" ""a Lei n' 5 .. 1'7, ó. 1967: X.1 n· 6 .. 102, da 21
de abril d. UI11 a ~. li c:Ia Lei n' '.n., c:I. 1181.

Art. 42. E.ta Lei entra •• viqor n. data'da eu. pUblica-

NaI_ do IniCO 61 di~ FcdmI..obmelo • eIendI dellbaaçIo ele
V_ Exc:elenc:iu. KOIIIpoMIdo ele Expoliçlo de NcIi_ do SeGbar Secnl*Io do NeIo
Alllbienle di PresidtncU di RcpóbIica. O IIllID do POJOUI ele lei que "DIIpae lOlIre OI 0IljellWlI

NICionaia de COIlIOl'YIÇID di:N-. cria O s-.. NlICKmI de U1lI4IIlea de~

elllbelcce meclidu de praervaçIO di divmidlde bicI6cica odA ouou proYidellclu".

Avia0 11" 470 - AUSO.

BruII!L 2O de aúo dcll192.

l\fIIllia, 211 de luto

EJlaminho ..... Somwia I __ do Exa:lenlWimo ScMor~ di

bpdblica. acomponhada de Expcmçlo de MouVOl do SCnhor Secrclario do Meio Ambicfttc da
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PTaidencla da ReptlblicL !!:Iall," 1 pnl)OlO de lei que 'DispOe lObrc os Objcll_ NICIOIWI< ele

ConJervIÇil:l da N&lUftZL cru o SiIIema Nacional de Unidades de COIIIOTVOÇIo. uallelo<l'
medidu de !l'C"""1Ç1o da di.e"'dadc blDIÓflC& e da oulras prDYld<!IlCI...••

MARCOS COIMBRA
S<rl!:U11o-GcnI da

i're.std<!llCIa da Reptlbllca

CONSTITUIÇÃO
ltEPóBLICA I'EDERATlYA DO DASIL

lI88

T6tuIo lU

DA ORGANlZAçAo DO ESTADO

C.pítuJolI
DAWfIAO---- ...... __ -..-

Ar\. 24. Compri~.Urliào. aos Estados e ao Distrllo Feder"
legislar 'concorrmlenM'fllr lebre:

I - direito trIbutãrio. flMnceiro. penltt'flC'iirio. econ6mico
e urbanistico:

• - orçlmeflto;

• - jootas c:omercllís;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo.
VI - florestas. c~a. pesca. fauna. conservação da natu

rws. defesa do solo e dos recursos naturais. prot~ão do meio
ambient~ e controle da poIulçi,o:--------

'I'IIuIo vm

~ - promcwer. educaçkl ambient.II em todoI OI rMis
de ensino e I conscientização pública pari I preseMÇio cio
meio ambiente;

VI - proteger I fauna e I lIora. vedadas. na formi da
lei. 15 práticllS que coloquem em risco SUl funçkl ee:oIOgícl.
provoquem I extinçkl de espécies ou submetam OI lnimIis
• crueldade.

LEI N9 6.938. de 31 de agosto de 1 981.

CapIuIo 11
DA ElXlCAçAo. DA COLTeItA

E DO DESPORTO

Dispõe sobre I Pollticn Nacionll do
Meio Ambiente. seus fins e mecanis
aos de formulação e aplicação. e dí
outras providencias.
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° 'RES,IDE.TE DA RE,OILICA

raÇa Sllar ~ue ° CO••rlISO '.ell•• 1 decreta e eu ...clono • se,ulote L.I:

Alter•• L.I ~, '.'31, ~. 31 M .,.s
ti •• 1111, ~u••h,i. I'obr•• '"1T
ti cllft.l ~. !leio AIlbl..t ....uT
tl.1 enh••s.. t.mulaç.o •

;:~~~:f~:'.:'\;~,~'.7i.:fS~,~Ut3d~
~. Z ~. junho ~. "10.. L.I .9
'.'02, ~. Zl •••brll d. 1111 •••i
lutr.. pro.ldincl ...

Art. li - sio transfor••dls e. reservas ou .1
t.çõ.s .cológlcas, sob. responsabllld.de d. SEMA, as flore;
tiS. IS dl~lis fora.s d. veSlltaçio nitüríl de preservlçio "P1t
••nente, relaclon.das no art. Z9 d. Lei n9 4.771. d. 15 de ..
te.bró ~e 1'65 - Código floresta 1•• o. pou.o. du ..e. de .;
rtblçío protegidas por convênios, acordos ou trltados .ssin;
401 pelo .~ISt1 coa outras nações. -

Parigr.fo único' As' pessoas fblcas ou jurld;
eis qUI, de qualquer .odo, dllradar•• reSlrVIS ou esticões te;
lógicls, be. coa0 outras ir••s declaradas coa0 de rellVlnte i;'
terlSSI ecológico, .stio sujeitas is penalidades previstas .;;
art. 14 desta L.I.

blicl n. for..ali~açio di Polltica H.cional • dI! dir,trT
~i:n~:~:~nlllentlls p'ln o lIeio aabiente e os reCUrsos a!

i • 19 • o to... ' ho ,"P.rlor d. M.'o ~b1••I. -~W
• '''I,ldldO ,.10 Pr.. ldenu d. Wepúbllcs _UI o con••••

r. ,. o .con,,' 2 (.uas) Vllel ao .110.' ...

A-blent• .'C~=A; São •••bro, .0 C.n..lho Sup.rlor ~I Melo

l . I Ministro ~. JuUlç.;
11 • I MI~lstro d. M.rlohl:

111 - • Ministro d.. Relações Exterior.. '
IV - o Ministro di r.lellda; •
y .. o Ministro .01 Tralllsportes.

VI - • Ministro ~. A,r;cultur.;
VII • o Ministro ~. Educ.çio;

VIII, • o Ministro dO Tr.b.lho;
IX • o Ministro d. S.úde;
. X - • Ministro das Minas e Energil.
Xl • o Ministro do htterion

XU .. o Ministro do PlInejl"ento;
rUI - o Ministro d. Cultura.

X~~ .: : ~:~~:~::t:"~:Pd~c~:~is~r~~i;g~; i~ol;::~:Y~I:.
XVI· o .epr.sentlnte da Sociedade Brasileira ,.

ri o Progresso da Ctincia - SI"'; -
XVII - 3 (tri') repr.sent•• tes 'do 'od.r L.glslotl

vo Federal; -
XVllJ - 5 (.Inco) cid.dios brasileiro, Indlc.do, ,e

10 conjunto das entidades labiental1stas nio governa.,n
t.Is., -

§ 39 .. poderio participar das reuniões do COft.t.
lho Superior do Meio AMbiente ... CSMA. se8 direito I voto";"
pessDls espechlll.nte convidadas pelo seu Presidlnte.

§ 49 - A partlclp.ção no Conselho Sup.rlor do
Mtto A.biente • CSMA i- considerada co.o de relevante int!.
resse pübl i co· e nio Siri r'Muneratla •

• 59 .. O Ministro do Inurlor i. ... , ..ojubo
lIIe luas funções. s.cr.tír1o:Exlcutiva do Co".elllo Super!
or ~o M.lo A.bl.nte - UMA.

y .. o art. lO ,ássl • vilor.r CD. a IIluinte r!.

•• 1'''.LU It 7.114,~. 11.. '.UlO

Art. " • A L.I n9 6.'3a, d. 31 d. .,osto .e d.ção:
"11. "'SII • vtgor,r CDa .i s.,u1ntls .lterações:

I - o art. 1t P..... ter a segul.t. red.ção:
·Art.o 1t • Elta Lei, c.. fund•••nto nos InCIsOI

VI • YII do art. n • RD .r~. n5 ~. Constituição Fedoral,
a.t.b.1tce a 'olnle. Maclon.l do M.lo AIlbiente, sau. fins
••ec.nh.os da fo..ulação • a,llc.çio, constitui o 515
tu. Maclon.l ~o M.io AIlblent. - SISIIAMA. cria o Constlhõ
S.p.rior do !leIo A-bhnta - CSMA. • Inltltul o C.dastro
~. Def.st A.bhnta1.'

11 - o art. "39 P"" ••igorar n. fo seguinte:
·Art. 39 ..

·Art. '19 - .

11 - lI.terai ..lr, qUI.do jul,.r ",clssirto•• na
lhlçio di Istullos IIls' alternativas e "as poss;Ylfs COR.i"
qGiftcias a.btentlis de projetos pültlttos ou privatlos; . ri'
_ulllt.ndo .os p,r,io. fed.ral\, est.~u.ls. .unlclp.Is'
be. coa0 ,"entidades privldas. IS fnforaações fAdfspensi
.els; o Con..lho lI.cion-.l do Melo "-bl.nte - COIIAMA .pri'
c!lri os estudos de' i.pacto· labiefttal. e respectivos reli
torios de i.pacto l.bitnta1. "O CISO de obras ou ativida':'
de5 di significativl degradaçio ••bitntal, nas ir.as con
sld...du 'Url.õnlo N.clo••1 pell Co.sUtulçio Fede., I ;-

.........................................................10.

, - ...cursos ••bilntlfs: I It.Dsflrl, IS alu,s
1l1tlr1ores, suptrftci.is t subterrânlas. os estuarios. D
.ar territorial, o solo, o subsolo, as Ile.entos da b1as
'Ir., I '"m. e I flor•• • -

111 .. o art. 6' pa~sa • vigorar co•• seguinte r!..

r.daçio:
'1J "': o Irt••0 PISSI I vilor.r co•• Slluinte

·Art. " - .
. .

·Art. " - .
I - Orgio Superior: o Conselho Superior do Meto

AIIbtlntt :'" CSMA, co. I funçio d. asslssorar o Presi'd.nte
ti. Re,üblica na faraul.çio da pol1'ttcl nlcional I' nas di
r,trizls ,overna.lnt'ts para o aeio a.b1.nte I os ricu!.
ses ••bient.1s.

c111.lnte :~otll1:;~·~:rotI;D::~·~S~l>~:=r::::~:~~ ::~f
lIua1 I .uniei,.!. tlis coa0 ir.as d. protlçio aabitntaT,
til rl'lvllltl 'I"tlrlss. Icológico e reserVls extrativts
t.s:

11 .. Orgío Consultivo e Deliberativo: o Conselho
lIac10nll do Meio AllIbiente .. CONAMA, adotldo nos tlr1ll.OS 11"
t~ Lei, plra aSSI!ssorlr. es.tudar I propor lO Conselho Sü
perior do M.to A.bient... CSMA diretrizes poltticls gover
...aentl1s para o aeio aabitnte lOS r.cursos nltUl'lfsi i'
dlliberlr. no ãlnbito de SUl coapetinci•• sobre noralS e
padrões co.patlveis COIll o Ift.io ••biente IcologfclNlnte equi
librado e essencial i sadia qualidade de vida; -

111 o. Orgio C~ntral: o Institulo ar.silelro do Melo
A.biente e Recursos Naturais Renováveis .. IBAMA. COII a fi·
nalidade de coordenar, executar e flz.r Ixecutlr •. colfto õF~
,io fecleral. a politfca nlcfonll I: as dirltrizes govlrnã
••ntlis fixadas para o .tio aMbiente. e a preurVlçio.con
servaçâo e uso rlcionll, fiscalização. controle e (o••ntõ
dos recursoS a.bientais; ,uint.:

IY - Orgias Setoriais: os órgãos ou entidades in
tlgrlntls da adMinistraçio fedenl direta e .indireta. bei
COIIo as fundições instituld.s pelo Poder Público, cujas ati
"idldes estejafll associadas IS de proteção da qUllidade ai.'
biental ou iquelas de disciplinlllento do uso de' recursoS
aabtentais.

V - Orgias Seccionais: os õrgãos ou Intidadu .S.
taduah responsiveis peh execuçio de programas, projetos
e pelo controle I fiscalizaçio de atividld!s clpazes de
provocar I d'eoradlçio ambiental;

x - • tostHulçio ~o R.latórlo ~. Qu.lId.d. do
N.lo AIlllente •• ler dlYulg.do ....l••nt. p.lo Instltu
to 'rlln.lro do 1f210 A-bl..te • lecursos •• turels R..õ
.i..is • IIAMA; -

lati VIS a:
J";i:' Cb;::~:, d:b~r;::~~~:e d: ~:~:~aa~S:li~~

• ,raduzl-las, _....0 In••lst.nta..
'XII - o C.dastro Ticnlc. Feder.l d. atlvld.des

,otuchl..nte poluldoras .'ou utllh.d.ras dos recur
'os ••bltnt.is.· -

VII - e .rt. 10 passa a vigorar nl for.. c!.

-Art. 10 - A construção, inst.lação. l.pUI

t;:~:o:::C~:n::::~:o:~a:~~:~~~~~ ~.~:::id: r:~::t ::edt1~au~
patlne,ialaentl pol .. idorls. I.ea coa0 os capazes .sob qUI'
,.,er for.,. de c.ul.r 4"9r."I~io ••biefttll, fltptnderiõ
til priv'lD 1'Iel..eia••nto de ir,iD est,4...1 co.p.tentl. fn
te,rante .. SIsU•• lI.clo•• l do Mel. A.blonte -SlSNAMA";"
• ~. I.Ultuto Iraslhlro ~o M.lo AIlbiente e "cu..o,
.Iturais Re..ovivets .. l'AMA. I. cariter supletivo. SI.
,rejuizo de outras lIc..ças e.lghels.

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

~.çio, o

VJ .. Orgios Locais: os órgãos ou entidades .uni
ciplis. responsiveis ,elo control .. I' fiscalizaçío dessas
.t ivi d.des I nl s SUIS respecti'Yas juri sdi ções;

IV .. o art. 79 PISU a vigorlr COM a seguinte r!

-Art. 79 .. O ConulhoSuperior do Meio AMbiente
... CSMA teM por finalidade Issessorar o Presidente da Repü

t. rd.ção:

, lo 4t • te.pate .0 InUHule·'rasll'lra ~o 11010
a.bl.nte a R tu.,h Rritnh.1s • IIAMA .. llttn
tfaHftte ,revlstl 11I. üJUU 1II1,'e IrUI', no C"D •• atT
I~~::".:.~:::; ~:.r:~':~~l~~tl.o I.,.cto ••bl l •••

VIII •• art. IS , ......I••r.r to I~

·Art. IS • °,olul~or _ue ..,uter • perigo ,
..,., ...111.41 hu.a"" Iftf•• , ou v.t3etl1, eu eUi,er t ...
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redaçio:

hll'ldo .ah 'r1vr situação dI pertoo e.hUnte, ftcl 'Ü
j.Ho i p.n. d. rttlu..o d. 1 (u.) • 3 (tr") 100' ...,
ti d. 100 (c•• ) • 1.000 ("11) MYR. -

, 10 • A pena i auaentada I ti o dobro I.:
I .. result.r:
.) "Ino 'lrrtverstvtl i fauna, flori tiO .io

.abientei
b) ltsio corpor.' gr''Ie;

JJ .. I poluiçio i decorrente de Itiv1d.lI. in
tlustrhl ou de transportei

lU ... o cri.e i praticado durante I noite, ••
deatngo ou 'li f.r1ldo.

§ ?9 .. Incorre no ••s.o cria. I autoridAde co.
petent. que deixar de prOMover IS ilIdidas tendentes i
'l.pedir I prítica dls condutas le1l1' descritls.-

IX .. o .rt. 17 plSSI • v1gor.r coa I segu1l1t•.

-Art. 17 ... F1cl 1nstftu1'do. sob I 'ad.inistra ..
çio do Instituto' 'rasileiro do Meto A.biente t R.cursos
I.turais Renovíveis ... JIIAMA:

J .. Cadlstro Ticnico Fetleral de Atividades e
Infl'D"tli·tord. ··tr.fé·So,.btôntol.··pir. r.glstro obrlg.
tõrlo d. P'UOIS fhlc., ou jurldlc" que .. d.dlc.... I"
consultoria técnica sobre problt.ls ecológicos e I.bitn
tlh I i indústria. I co.ercio de .quip.aentos,"'I'elllos
• lnstl'uatfttos destinldos ,lO controle de ltivfdades efe
tiva ou potencfal.ente poluidol'aSi -

Puqnlo...,. - F.. JlftIIbWo npltnçlo .. _
• __Puq_NacioMlI M 141

Art. ,.... - O prprrWl'rio da hPmla Rlp Jl'f'IWI'\'a...... le"rIItm *"1. L.rJ.",*""'''''' '-''._0_''_"~i<o,.It ..__u•. O__u" .. lI__do _ •.._.._tal ....- ...'__ .1aocriI........""_.

lO No"Som_ DEJDEIANDIlO111:""
DISl'OESOIIlEAPIIOTE('AOAFAUNAEDAOUTIlASPIlOVlDtNcLul

"Art. U - R....1v.do O ~hpos.to ... L.ls ...
5.357. ~. 17 d. no....bro d. UU o 7.161. ~. 16 ~•••to
~. UII•• r.c.lt. pro••nl.nt•.~••pllc.çio ~..t. lei se
rí recolhld. d••cor~o CDt!l O ~I"o'to .0 ort. 4'. L.T
.97.735. d. 22 d. f•••r.lro ~. UU."

Art. 2t. °.rt. 2t ~. L.l .9 7.735. ~. 22 ~.
fev.r.iro .te 118'. ,assa. vi,orar co•• s.,uhttl r ....ção:

"Art. 29 • Fico crh~o O In,tltoto Ir..1-1.lro
~o Melo ÁIobltnt•• R.curso, II&tur.h R••o.inls -IIANA·.
la11d.4. autírquica lIIe rl,i.' Is"cial. tlotada 4IIe perso
..l1d.~. jortdlc. ~. ~Ir.lto público••oton••h .d..lniS
tr.ttva • nlllnce1ra, vinculadl lO Ministirio 1110 tllti'
rior,cOll a ffn.l1d.lII.... coordllllr•••ecutar e faz.r
eXlcutar I pDnUCa nlcional tio •• tó a.b1ente 1 lIIa ,re
servaçío. conservaçio • uso racional. fiscllizaçio. con
trol. dos recursos naturlis renoviveiS.- -

Art. 39 • Nos disposltl.o, d.. L.is n9' 6.D,
d. 2 d. junho d. 1980. 6.'02. do 21 d••brl1 d. lUl • 6.'38. d. 31 ~.
agosto de 1'81, substitua-se. oRde couber, a Ixpressão Secret.ria Espe
clal do M.lo R.bI.nt. - 5EMA por In'tituto Ir..n.lro do N.lo AlIbltnt...
Recursos Nlturais RIRovivl1.s - JlAMA.

Art. 49 - Esti lei I ..tra I_ vilor na data de

Ir..tI10,.. 18 d.
16D9 d. Ind.pendincll e 1019 d. R.públlc•.

IbrftLtI 119 6.'OZ. ~e 27 ~e

§ 3t • As pes_ullls clentHI cu e lutru Uh,!
~.des re.UZl~OS ... Est.cõ,s ·[coliglcas "Vlriq 1.I.,re .. Q;!!

t. I .Iclsaldad. ~• .ao colocor I. perllo.• lobr••lvincia ~..
populocõ.. dos ospiclos all IXlstontos.

§ 19 - 'OS (no••nt. por conto) ou ••Is d. ir••
~. cad. [stlçio [colõ,lçl s.ri d..tfn~d c.riter p .
t •• e deflnld•••• to do 'od., Executho. i presen.cio t.t;
grol d. blot.. -

§ 29 - li. ir.. r .. ton1e. ~esd. que hojl U p11
no 4. zoneamento aprovado, Il'vundo se di spuser •• r••u1 ...nte.

po~eri ser lut.rtzdo • rlOltz.cio ~e pu_uhu ocoli,lcu _MO
.on~ ... O .carret.r ..dlflc.cões .0 ••blo.te noturol.

° PRESID[NTe DA R[POILICA

éEC:Ri.TD-LEÍN'--221 - DI: 28 DE
, .P.t\·UE1J.O JlE 18G7

.1~J6r .f61iN.., ","oteçao e ••~'mr""
....~~ .. 4Ici oldra. provil!e'llcic,.

Dlsl'Õ! sobre. crfoCio d. [stacões [celÕfI
CIS, ~re.. ·· d. Pro~io k~ltiltal • ~i oü
tr.. pro.ld;;nchs. .-

F.ço sober _ue O Congresso ".elon.l ~ecret. e eu ...clono •

$flui "te UI:

Art. 19 - EstlCõ,s Ecolõglcas sio ir... r.pr!.
sentltivas ~e .cosslste.... brasiletros. ~estln.d.. li r ••lh.
Cio d. p.squtsu bislc.. • .pllcad~s do Ecolo,h. i proteçi;
do ...btente n.turol ••~ d...n.olvl.... to d. tduc'Cio cons.n!
clonlstl.

~. 1 ti,;·julho

JOSE SARNEY
J..o Alv.. FillJo
BubeD. Barmo 1h1Jy.

do 1"0.

Art. 59 - Revoga.-sf! 15 disposições e_ contr!.

11 - C.dlStro Ticnlco Fd'rll ~. Athl~.~.. '0
tellctal..nte' Polufdoras ou· Utilizador.s de. lIc:urSOI A.'
.i."tl15. ,ar. rl,istro obri,atirfo "e pe·sso.s flsieai''0 jurl~lclS q.... ~odlc••• Ithld.~.. pot.nchl ...nt.
,01uf'orai e'ou I ••traçio. produção. transporte I co
aercfa1izaçio de pro..utos potlnci.l.ente ',eri,osos ai
••fo ••Mlnte, ·as$f.·co.o de produtos I subprollutos ••
fauna e flor•• • .

I - ffcl r,volltlo ••prlsll.'"t. o art. " 111.
31 d. "lStO d. 1111.

1I - i.cl ..a-s•• na ref.rida Lli. D l.gu1I1t•

LEI ao 1.028. do 12 do

sua publicaçío.

rio.

• rt. U:

O!orõe 8obro ~ or9.nluçõo .. " ....01
donei. do Repub l1co o duo Hlnbt~.
rioa e dá outra. providünc1•••.........................................................................................................

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

Art. 29 • As esticões [colõ,lcos serio crl.~.s

p'lo Unlio. Est.~.s e "o.tef,los. e. torros ~e seus do.Tntls •
def.fnl~os••0 Ito de criaçio. sous H.Hu ,.ogriftcos • o i!
,io responsi••l p.lo suo .d.lnlstr.çio •

UI N.· ..," - DE U DE nUM.aO D .'11

INmTUI O NOVO CóDIGO FLOIlESTAL

Árt. 5." -.0 Podor P6~Iico_;
• , PAnJIl. H_. Eatad.... M....1clpok iol6Pcu. ....

fio.lidldt dt mparduatribua acepdooail _1Ide._1o
IoIqraJ "1Icn. dola.........._ .._ tlIiIaçlo pera~
mucarinnai\. n:cn:alr..OI ~ C'irnllfic:os:

~) "-wNlCÍClaliJ.Eatadual&.M.nidpols._IIllI _
.. lOCiail, lathIs.M rtsnTaftdo lnu alo nomtadu • Mtiaadu • ••t. ....
fim.

Art. 39 - N.s ire...hlnh.. is Est.çõ.s ECll!
,tcos sario obs.r••dos. por•• prot.çio III blot. 10col.os cu,!
~0~0I I sere. ostlbelocldos o. r.gul ....t".. e 11. for.1 previ,!,
t. nu Leis 09s 4.771. ~. 15 ~o ntnbro ~. 1"5. e 5.1t7. d•
3 ~e j.nelro do 1167,

Art. 49 - A, [stlçõ.. [colõglcas strão .1.p1lnt!
~.. e estruturodu d...do I p....ltlr ..tudos co.p.rathos co..
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u irus d...... re,lio ocup~d.s e aodlficadis p.lo ho•••••
fi. d. obter inforD.ções iitels '0 plln.j••ento reglon.l e .0
uso r.cloaol de .,recursos nlturals.

Art. 50, - Os õr,ios federais finlncladores d.
pesqulslS e projetos no c••po di ecolo,1a dlrio .tençio "p.
elll .os tr.bllhos clentiflcos I ser.1I rullz.dos nas Estaçõ.;
Ecolõ,lcas.

Art; 60 - C.beri lO Hlnlstirlo do Int.rlor.lt"
vis d. S.cr.tarla Esp~clal do H.lo ADblent. (SE""), zelar p.l;
cu.,prl.,.nto d. das tin.çio das Estações' Ecolõgl CIS, .Int.r or
glnizldo o cadastro das que forelB criadas e prol)over I re.li
zaçio d. reuniões cl.ntHlcas, ylslndo i .hborlçio d. Phno;
e trabalhos I serem nelas desenvolvidDs.

Art. 70 •. As Est.çõ.s Ecológicas nio poderio
Str reduzidas n... utlHZldas p.rl fins dlv.rsos d.queles plrl
os qUIls' fora .. crladt,l.

§ 10'· kl ir.. r.s.rv.d. i, Estações Ecolõgl Cls
seri proibido:

.u õr"io .qulvalent••0 ã.blto .staduIl, •• c.nJunto ou.".l!
d..... t •••u ••dlant. co.yinlo co. outras entidades, f\~callz!

ri " supervlsl...rá as-llr..s d. 'rot.ção A.bltntal.

§ lO • Mas l~.IS:de .rotéçio bbl.ntal •.• !,io

cUllprt••nto dl,s n.r.... dlsclplln.dor.. previstas .este .rU,.
suJ.ttará.•s Infr.tores ....bargo das inlclatlvlS Irr.'1I1.re••
i aldld. caut.lar d. apreensio' d•••terlal • d...iqulnll US!
IIIS .e..as .ttv\dadis, i obrl,.çio dI r.posl~1o • r.co.stftu.!.
çi•• tinto qUinto possivol. da sftu.çio .nterior •• i.poslçie
d. auUas siridu.d.. d. Cr$ 20Ó.00 (dllzentos' cruz.lr.s) .' Cr$
2.000.00 (dois al1 cruzei r•• ) , .pllciy.ls. dlarl&••nt., •• C!
s. de infraçi. contl.u.da, • reajustivels de .c.rdo co••s ,~

dlces das ORTM, - Obrlglções lteajustiy.1s cID Tes.uro Macl••al.

§ 39 - As p••alld.des previstas no parigr.f•••

terlor seri.· .pllcadll por 1.lctaUva do ~.cretarl& 'EsP.Clal
do:H.IO A.bl ••t. ou ·d. õr,io eshdu.l c.rr.spo.d.nte • c.nst!
tlltr]•• respect!y•••ntl, rec.lt. d. Unlio .u d. Estado. qll.~

do .. tratar d••ulhs.

.) pr.senç. de rebanho de Inla.is do.istlcos d.
proprledld. particular:

b) exploraçio d. rlcursos nlturlls. exc.to p"r.
fins .Jlp.rl.lnt.is. que nio I.porte. e" pr.juizo p.r•••Inu
t.nçio d. blotl nlth., re,,"h.do o disposto no § 20 do .rt:
lO:

§ 40 • Apllc•• ·s, IS IIUlt.S previstas ...U leI

• ... norllas !!!. leglslaçio trlbutirla • do proc~ss••dalnlst... t.!.
YO fiscal que dlselpll •••• Io.poslção e a cobra.ç. das p..ol.!.

d.d.. · fiscais.

Art. 10 - Esta L.I •• tr,ari ... vlg.r na d.t. d.
sua publtc.çio.

Art. 11 - Iluo•••-se as dlsposlço...a contr~

rio.

vores.

• ) porte • uso de redes de Iplnhl de 1.1.11s e
outros artefatos d. tlptur••

8rlSnla,.. 27 d. .brll d. I 1181;
1600 d. I.d.p••doncla • 930 da Repúbllc••

J01.O FIGUEIREDO
M~rio DIJ\'id Andrc.u.

§ 20 • QUlndo d.stl ••dos lOS tr.b.lhos cl.ntHI
cos e i ••nut.nçio d. Est.çio, ••utorldad. r.spo.sinl p.l;

SUl .d.lnlstraçio poderi .utoriur o uso e.o porte dOI ObJetDl
ae.clonldos nas Innus ~, 1 • ! do ,ari,rafo .nt.rtlr.

§ 3' • A I.fraçio ia ,rDlblçõ.. ast.belecldll
n.sta lei suJ.ltari o IRfrator i .proensÍD do .aterlal ,rDlbl
dD: pel~ prazo de 1 (u.) a 2 (dois) .nos, ••0 p.,..entD di ,;
denfz.ç.o pelos d.n.s causados. -

PROJETO DE LEI N9 3.475, DE 1992
(DO SR. AROLDO CEDRAZ)

Dispõe sobre a definição de espaços territoriais a

se~em protegidos como unidades de conservação e ~
servaçâo ecológica a nivel municipal e dá outras

provJ.dências.

§ 4, • As p.n.lIdades previstas no parigrafD .n
terl.r serio .pHc.das pel. Adlllnfstrlçio d. r'stlçio Ecoli,t

CI. -

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.892, DE 1992)

D CONGRESSO NACIONAL decreta'

Art. iR Dentro do princípio de que o meio ambiente

deve ser cons~rvado'e aSSEgurado a toda a, coletividade, e de

COMpatibilizado COM a manutE'nçl\o do ~quilíbrio ecológico e

com a c-onservi,,;ão da qunl ídetde ambiental, o PodE'r PI1Ll ico

Art. 10 • O 'od.r Encutho,qulndo houver r.l.
nnte Intere... 'piibHco; poderi declar.r deter.lnadis ireis';
Território helonl] co.o d.... nt.r.... p.ra • prot.ção ••blen
tal, a !I. d. use,urar o bo.·.. tar das ,populaçõ.s 'hU.lnlS ;
con..rvar ou a.lhorar u condições .éblõglcas lotlls.

Art: t9 - E. cada llre. d. 'roteçio A.bl.ntel.
'dentro dos prlnciplos !'COhsUtuclonols que ilta•• o exercfcl. d.
dlreltD de propriedade •• '.d.r becutho ..tibeleceri nOrals.
Haltlndo ou proibIndo:

.) o faplantaçio • o funclona••nto d. lildii!
trlas pot.nclal ••nt. poluldoras. capaz.. d. afetar .Inanclals
de i,Ulê

que o desenvolvim~nto econônlico

lfIun ic ipõll:

$OC i aI deIJE" b€r

I,I - ordenará e controlará o parcelamento, o U$O

atividades sócio-econômicas à$ iMPosições do equilíbrio

pelo Menos 10X (dez por cento) da ~rea tot~l do M~nicípio;

e i:\ ocuPll.ç:ão do 5010 urbano e rural r e a adeqt.La~ão das

ter r i t ar í a i ~E'$pac;:osd~f'inirá

r~presentativos a 5l:'rem eSPE'cialmente protegidos como

unidades d~ conservac;:ão e preservação ecológicar totalizandu

b) • reallzlçã. de obr.. de terr.ple•• g•• e •
.bertura de .,a••Is. qu.ndo ....s iniciatIvas I.portare... sen
sh.1 .lt.raçio d.. condições .colli,lclS locais; -

c) • ex.rciel. d••tlyld.des capaz.. de pr.y!
c.r u•• acelerada erosio "IS terras ./ou ~••centu.dô .sIDra!.
aento dlS col.çÕes hidrltls;

d) o ~XlrcTI'I. d. atlvld.des que •.••ace. extl~

IIl1lr n. irea protegld.'.s espicl.. raras d. blph regl.n~l,

§ 19 • A Secr.tarla Especial d. H.i. A.bl ..te.
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âMbiental r respeitadas as dirl!trizes E' as compet&nc.ia.s

111 disciplinará r com rigor r a loc.liz.ç~o

Indu~tr i aI r visando prot eger as áreas hab i t ac i ona I Sr dE' IJ!:IO

agr ícola e de preservação lõlll'lb I ental revi tando-sE' a

conta/Winaçâo do ar r dõi\ água e do solo pela emissão de

poluentes~

Art. 5 Cl Esta lei entra em '1igor na data de ~Ult

publicação.

Art. 6m Revogam-se as di~poslções em contrário.

II1STIE1CACÕO

Ao elaborarmos este projeto de lei, preocupamo-no!;>

em f'b:ar Cítribuir;ões concretas aos Municípios em n;:lac;:ão à

politic~ ambiental.

IV promoverá programas de capacita~~u da Estabelecendo que. dl\ areã total de cada

colEtividade para C\ defesa do meio ambientE r garantindo a

participaçiío comunitária no planejamento. em~c.IJ!;:ão e

vigilância de atividades qlJe visenl à protE'lf:ão. recuperal;â:o

ou melhoria da qualidade ambiental;

v - incluirá necessariamente no plano diretor.

in5trum~nto. bi\si,:=o da paI ít ica de desenvolvimento urlJimo.

nos tErnl0S do art. 182 da Constituiçilo Federal. aléll'l do

Munic{Plo. pelo menos 10:r. será protegido na forma de

IJnidades d~ conservação. garant imos l.lm verdadeiro avaoç:o no

que tange E-\ manutenção da diver~idade biológica no

território nacional e ao d~$l'tnvolvinU'~nto sU$tentável.

Contribuímos e~etiYamente. tambim. quando e~igimos

ql.lE' o plano din~tor mllnlcipal inclua o zoneamento ambiental

e outras medidas visando à protec:ào do meio ambiente.

naturais.

con5er'Vaç~or a recuper'aç:âo la' a preservação lias recursos

zoneamento ambiental. medidas progranlas 11 i saJ.do a.
o Município i a unidade de planejamento atrav~s da

qlJal têm-se mais possibilidades de cons€cuç:ão de UMa

verdadeirel. política ambiental.

Art. 21:1 As un i dades dE' conservar;ão def' i n i da~ a

nív~l municipal r em conformidade com o disposto no inci~o

do art. ia, poderão ser classificadas como:

I - Áreas de Proteção Ambiental;

11 - Esta.c;:ões Ecol Óg i CiitS;.

111 - Parques Mun i c: i pa i s;

IV - Áreas de Rel€vante IntE'resse Ecológico;

V - Flore$tas Municipais;

VI - Reservas E>:trat ivistas.

li ia As IJnidades de- conservac;:ão disposlas neste

artigo serão criadas por "-to do Poder E>:ecutivo municipal,

sendo' a alteração ~ a supressão permit idas sonumte atr~vé!:>

de lei. de acordo com o estatuído no inciso 111 do &rt. 225

da Const ituic;:ão Federal.

§ 2 11I Do ato da criação constnrão seu~ I imíte~

geográficos e o órgão ou entidade respon~ável por ~ua

adMinis-trac;:âo.

Art. 3D Na porcentagem mínima da área do Hunic.ípio

.. ser protegida na forma de unidades de conservação r

Esperamos que os S~nhores Parlamentare$ ent~ndam a

importância da aprovação desta proposiç:âo.

Salã das Sessões. em/l/~/91t

"lEGISlACAO CITADA ANEXADA prlA
~·JORDE."AÇAODE ESTUDlDS LEGISLATIvos· Ceul

-
CO~STITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Título IIJ

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capítulo 11
DA (JNIÃO

con.form,E' d·i sposto no i nc i 50 do art. i g • poderão t.:>er

"fncÚlidas as florestas e deMais formas de v.es-c.t·a-.-ro r".H:ural

~Qns+Qerad~5 à~ preservação permanente nos termo~ do art. 2Q

da Lei na 4.771/65. que ·institui o.novo Código Florestal·;

Modificado' pela Lei na 7.803/89.

Art. 4- O Poder EHecutivo regula.nlenta.rá esta lei

no prazo dt 98 <noventa) dias de s\Ja P1lbl icação.

Art. 21. Compete à União:
•••• 4 • .. ••••••••• .. •••• •••• .. • .._ ••• •••••••••••

xx - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano.
inclusive habitação. saneamento básico e transportes urbanos;

.. - _ __ _ _ .

Título VII
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DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

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

Capítulo n
DA POúTICA URBANA

Art. 1&2. A política de desenvoMmento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais lixadas
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento da~
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habl·
tantes. . ,

§ 1~ O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é
o instrumento básico da política de desenvoMmento e de expan·
são urbana.

§ 2" A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor.

§ 3° As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas
com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4" É facultado ao Poder Público municipal, mediante
lei especifica para área induída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edifica·
do, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena. sucess!"amente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;
D- imposto sobre a propriedade predial e territorial urba·

na progressivo no tempo;
m- desapropriação com pagamento mediante títulos da

dívida f.ública de emissão previamente aprovada pelo Senado
Federa, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real.da indeni·
zação e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininter-
ruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou
de sua famiJia, adquirir·lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1~ O titulo de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independen·
temente do estado civil.

f 2" Esse direito não será reconhecido ao mesmo possui
dor mais de uma vez.

f 3~ Os imóveis públicos não serão adquiridos por usuca·
pião.

Capítulo m
DA POÚ11CA AGRíCOLA E FUNDIÁRIA

................J~.~~.~~º~.~S!~_ .._ o

Titulo VIII

DA ORD~SOCIAL

•• .. .. • :. ~ o.. . :

Capítulo VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao ,meio ambiente ecológica
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial.
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê·lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

§ 1~ Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essen·
ciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

11 - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa
e manipulação de material genético; .

1II - definir, 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
vés de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integri
dade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma p~ lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degl'lldaç60
do meio ambiente, estudo préVio de impacto ambienfal, a que
se dará publicidade;

"V - controlar a produção. a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

·0 ,. VI _ promover a educação ambiental em toéiõs 'os niVeis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;

VII - proteger li fauna e a nora, vedadas, na forma da
lei. as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
11 crueldade.

§ 2~ Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a recuperar o meio ambiénte degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da
leI.

§ 3~ As condutas e atividades consideradas lesivas ao
melo ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou jurídi
cas, a sanções penais e administrativas, Independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

§ 4' A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica.
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são 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 naturais.

§ 5~ São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à prote·
ção dos ecossistemas naturais.

§ 6? As usinas que operem com reator nuclear deverão
ter sua localização definIda em lei federal, sem o que não poderão
ser instaladas.
.......................................... J. .

LEI N.o 4.771, DE 15 DE SETEl\mRO DE 1965

Institui O noyo C6dlro F10rettal

Art- 1.° ~ As florestas existentes no terrlt6r10 nacional e .. demais for
m&5 de vegetaçiio, reconhecidss de utlUdade lls terras que revestem, 110
beIlS de Interesse comum a todos os habitantes do PlÚI, exercendo·.. lia
dlrel!os de propriedade, com as llmltações Que a leilslaçio em lera! • aça
c:lalJDente esta lei estabelecem.

Parárrafo l1n1co - As ações ou omissões contririas u cUsPoaic6as dute
C6d1iO na utlllzaçio e exploraçlio das florestas são consideradas Uao DOClw
da proprledada <art. 302, Xl b, do Código de P~ 01111)•

Art. Z." - Consideram-se de preservaçio pennanente, pelo 116 efeIto du
ta LeI, as flOresÚl5 e demais fOnDas de veietaçlo natural situadas (I):

aJ ao longo dos rios ou de Qualquer curso d'água desde o PU nf".l
mais alto em faixa m8rglnal cuja largura minlma seja:

1) de 30 <trinta) metros ~a os cursos d'água de menos ela 10 (da)
metros de la,rgura;

2) de 50 <cinqüenta) metros para os cursos d'áeU& que teDham d.
10 (dez) a 50 <cinqüenta) metros de lararura:

3) de 100 <cem) metros para os cur&03 d'água Que teDham d. JO (e1Jl
qUanta) a 200 <duzentos) metros de larll'UJ'&;

t) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham dt ·200
(duzentos) a 000 <seiscentos) metros de wiUra;
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5) de 500 (quinhent05) metros para 05 cursos d'água que tenham lar
lU1'& superior a 800 (seiscentos) metros;

Bed&çl.o da aUn.& a dada pela IAl n.- '1.103/U

bJ ao redor das lagoas, laios ou reservatórios d'água naturais ou
artificiais;

e) naç nascentes, ainda que Intermitentes e nos chamadoc "olhos
d'iiUa", qualquer que seja a sua situação toPDll'ráfica, num ralo mlnImo
do 50 (cinqüenta) metros de largura;

Jtad&çlo da alfn. c dadK peJa LI! !l.0 1.103/.

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

eJ._nas encostas ou partes destas. com declividade superior a 45", equI
Yllen~ a loo'ir na Unha de maior declive;

I) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de man
rue!;

r) nas bordas dos tabuleiros ou chapaâas, a partir da linha de ruptura
:gn~~o. em faixa nunca Inferior a 100 (cem) metros em projeções hon.

hl. em altitude superior a l.8oo. lmll e. oitocentos) metro. qn"'ftU
que sela a veilltaçio. ,. --- er

Parárrafo único - No caso de áreas urbanas. a.ssfm entt!ndldas
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e n::
regiões metropoU~nas e aglomerações urbanas, em todo o território 'abran.
gido, observar-s~-a o, dlspQsto >nos res~ct1vos planos diretoras e leis de
uso do solo, resp:ltados ~ prlnciplos li lllnltes a que se .refereeste artigo.

~çlo das alhina' c. h -.. paricriio dadá Pela IÃi ti))' T.mil)
.... "'.'! .., ., ':.- ao ..,'!"~"""~' .1"1 _;':-."! •.•.••• , , , ; ..

.......................................................................
~U't1lO' 11 da Le! n.C1 8.831,111

PROJETO DE LEI N!!. 1.768, DE 1996
(Do Sr. Joio Maià)

Dispõe sobre a consulta aos Estados, Municípios e à pop~

lação interessada quando da criação de unidades de co~

servação federais e medidas similares.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 2.892, DE 1992)

oCongresso Nacional decreta:

Art 1° A criação de unidades de conservaçlo, por iniciativa do
Poder Exectrivo Fcdcral, bem como a introduçio de normas âe proteçJo • natureza que
dificultem ou impeçam o acesso 'das populações pre.existentes ao ato normativo aos

recurso! e meios necessúios • sua subsistência, saúde e bem-estar, devem ser precedidas

de COD5u1ta aos governos estaduais, municipais e às organizações representativas das

populações afetadas.

§ 1°Por unidade de conservação entende-se, pua efeito desta Lei,

todo e qualquer espaço territoIW. incluindo as águas jurisdicionais, com caracteristicas

naturais relevantes. legalmente iostituido pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de adminis1rTlÇio.

§ 2" No processo de COD5u1ta de que trata es1a Lei; o Poder Público
se obriga a fornecer informações adequadas e inteligíveis • comunidade local e outras

puta interessadas, dando-lhes tempo suficiente pua que possam contribuir com suas
pnipriu propostas, bem como a ataIder a pedidos de consulta.

Art r oPoder Executivo reguIameotará es1a lei no prazo de 180
(cento e oitenta) diu.

~ 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publiCllÇio.
Art 4-0 Revopm-se as disposiçilcs em COIIlIário.

JUSTIFICAÇÃO

.... conservaçIo da natw=l é uma condiçio fundamental pua a

vida e o progteSIO doa~ Adestruiçlo da t1cd e da mm., a degradaçIo~~os. a

~ da ápe do lIf COUlpiomc:lem a saúde e o bem-eslar das gençlles praema

e'às possíbilidlldes de existaDcia das genções futuras. Se! a deslruíçio dõs sís1emu
ecológicos que vem sendo cometida pela humanidade nio for controlada, estaremos

pondo. em risco até mesmo as possibilidades de sobrevivência da espécie humana. Puece
cJaio, portanto, que é preciso~a natureza, e poucos estariam dispostos a contesW'
esta afirmaçlo.

Nem todos puecem comprccndcr, todavia, a face invema e

igua1mente fundamentll desta~ da sobrevivência: se a conservaçlo é condíçio do

desenvolvimento e da vida h_ o acesso da humanidade aos recunos e meiM
necessários a sua subsist!ncia, saúde e bem-eslar é condiçio da conservaçlo. Nlo há
desenvolvimento sem coasc:rvaçIÓ. NIo há conservaçlo sem desenvolvimento.

Lamentavelmente, porém, as pollticas de conservação que vêm
sendo conduzidas no PafJ. especialmente aquelas relacioTTldas • crillÇio de unidades de

consetvaÇIo, pmcem levai' em conta apenas a primeira parte desta eqUlÇio, com

conseqllências danosas tanto sociais quanto ambiemàis.
Na visio tradiciOllll!, criu uma unidade de conservaçIo significa

cercar uma área, indenizar ou deslocar para outras terras a popu1lÇio residente e, a partir
de entIo, organizar e contro1u o acesso • unidade, com base em. rigorosos critérios

ecológicos. [sso, é claro, na teoria. Como o Poder Público nIo dispõe de recursos pua
regu1uizar flmdiariamente e, rnui10 menos, para organiDr o acesso a'essas .ireIs, o que
ocorre na realidade é a nwgínalizaçio das populações residentes, o abandono da unidade
e.a degradaçio da natureza.

Calcula-se que mais de 80"~ das unidldes de conse!V&Çio federais

existentes hoje no PaIs eoftentam problemas envolvendo as populaçiles que continuam
residindo IlllIIIIi&des.

Para os ÓIJlIOI ambientais, reféns de uma cooccpçIo importada e
ultrapusada de CODSeMÇIo, as popIIlaç6es que viYelll no interior e no entorno das

unidades constituem uma ameaça. É evídeule que. pua essas pessoa, expulsas de suas
terras ou perseguidas pe~ fisca!iDÇlo, privadas do acesso _ recurlOS de que necessitam

pua - ~ e sem lICII1II-. pnntia quanto ao futuro, o aovemo sim, é uma
ameaça.

Na venWe, OI lIIllr8lIoIes dIs unidades de COIISeI'YIlÇIo e as
peaou que vivan 110 eulomo~ áas 110, poCeacialmenle, os principais aliados na
h.. pela tJR*ÇIo da lIIbRD, _ COIIIeÇaD. a ta:oabecer aque1es que ttaba1bam com

COIIII:I\'IIÇIo DOI pm.CIII cIeIeaYoIvimeDI. lu JlOIlUlaçlles tradicioaais, que vem
trabIIhado a mturéza b6 FD9lIa. deIeavolveram técnicIs, muitu vezes extremamente

eIIbondIs, de lIIaIlljo do ambieaIe, que -aurun o \110 sUIleIlIáveI <!!!s-=-
~Q4l! J~l§dewIoriJlca1cu1hoel. A respoIllI para o DWlejo

lIdcquado de muRos aaIbieatIls DIttnis alá na~up;Io do CClMeclmeno uadicioIlal

com aabordIaem ciemIfica. Na venIIde,~~ ~.~~VÚJI':ItI, iDtocadI, limI
'de qIIIlqiii1Díiifêifncía~ é um mno. Todos 0I1IIIbientes mtunIis, em maior ou
--ano. ronm objeIo de iáilbeuciah-. Em muitos lIIlbienti:s. a cIivenídade
bioI6tlica tan lido lIIIIIllda e iIeIaMlIvida lPaçlII i iDIervcDçIo doi homcas.

A J.I1lIeIIÇa de JlOIIlIIaçlles tradiciOlllÍl em detenninIdu mas
RpRSCIItI, muitu -. a IIIÚOI' amntia COIItra _ oc:up.çIo por lIlItras formas de

aúvidlde econ&nicI, lIUIieo IIIIÍI apeaivas e ímpEtanta, CllIIIO a expIonçIo madeireira,
apecuária e aqricu\Ilneml.-modemu. Aliú, 11Io é segredo que, por trú da criaçIo

de delenninàs lItIÍdadeS de~, especia\meute na Amu&ia, eICClDdiHe o

iJIIaese em _ ex=- úaI de ftorala pua a exp\oraçIo minenl e ftorestai de

pmdes JfIIIlOS econ6micoI.

NIo se pode esquecer também que a tnar]linalizaçI de uma

popu\Içio estimula, quando 11Io obrip. a expIonçIo pmIatória doi recurIOI Jiauraís. Os

órgios ambientais, em funçlo da falêlcia do Estado, nIo dispõem dos meios c doa
recum>s necessários para uma fiscalizaçio eficaz. E, o que é ainda mais injusto, a
fiscalização, quando acontece, penalisa sempre os mais pobres.

A prática demonstra que, além de injusto, é impossi'<CI implantar
e consolidar uma unidade de conservaçio no Brasil quando o processo é cooduzido em
oposiçio • populsçlo residente. Em comrapartida, o respeito 110I direitos dessas pessoas, a

segurança quanto' propriedade da teIra e a criaçio de canais efetivos de partici~na
administraçlo das unidades é a principal pnntia de SIlCel!O dessas áreas.

O sucesso de uma unidade de COIIIerVBçIo está intimamente
associado ao seu gml de íntegIaçIo i. dinâmica social c CCOI1ÕIIIÍca locai. Uma i.rea

protegida criada e gerida como um CllClave está COIlden&da a desaperecer. Muitas nIo
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chegario nem mesmo a existir, pc1'Il1&IleCeIlllll JlIPCL, como uma ficçlo juridica. Pma

prosperar, uma unidade .precisa ser cooccbida dcn1ro "de" Um procciso' miIs iinplo de

planejamento, com vistas ao desenvolvimento da regiio 0IIdc ela se localiza.

É import:lnlc lIOW' que a fonna tnldicional de se çriar e gerir

unidadcJ de collllClVlÇio .vem sofrendo um proccsro de critica c: m'ÍdO lIio somente: no
Brasil,"mas em todo o m\llldoo O conbecido relatório da ComissIo MundW sobre Meio

Ambiente e Dc:scnvolvilllClltO, denominado "Nouo Futuro Comum", CIICOIIIeIldado pela
NIÇÕCS Unidas e que pRiCCdcu a rcaIizIçio da &0-92, 10 analisar a questIo das úcas
naturais protegidas, afinna que:

:o método.~co de criar parques nacionais~ certo
ponto lsoladoc da soetedade foi supcndo por uma nova
liJordasem

o
de~~ crp6cics c: ceossisteaw que se

pode~ como prever c ~tar"o Isso implica acrcsccntar uma
IllIva di~cnsio 10 método Já !!adicional, se bem que viávcl e
~o, das úcas protegidas. Os modelos de dc3envolvimelltD
prccJSaJII ser alterados para se tornarem compatlveis com a
pn:scrvaçio da valiosissima diversidade biológica do planeta.
Alterar as esttuturas ccollÔmicas c de USil da terra parece ser a
melhor abordagem de longo pruo pua garantir a sobreviv!ncia
das C$pécies selVIg'CDS c de llCUS CCOSJisulmu"o

O Relatório reconhece que ~os problemas atinentes às C$pécics

tendem, de um modo gcra1, a ser coll5idcndos mais em temos cientifico! e

conscrvacionistas do que uma questio ccoOOmica c de rccwsos. Sendo usim, a questIO

carece de suporte politico"o Nessas cireUDSdncias, "sIo sombrias as pcrspcctivas para os

JlIrlIUCS que lIio contribuem de modo marcante c comprovado para OI. objetivos de

desenvolvimento l1ICional"o

Outro documcnlD fiuldameritaI é "Cuidando do Planeta Tena",

publicação conjunta do Proaraim das NaÇões Unidas para o Meio Ambiente: • PNUMA,

da Uniio IntcmacionaI para a Conscrvaçio da Natlln::7.a • UICN e F\IIIdo MIIlIdial para a

Natuma - WWF, qjlll .~ scqO!Dcia c allIaliza a conbecida ."EstratégiaM~ para a
Conscrvaçlo", lançada em 19800 Esse documento, cujo lançamento nacional, inclusive,

teve lupr nesta Casa, em outubro de 1991, partilha das criticas à forma tradicional de

administrlÍ" as 1IIIÍdadés de COIlSCI'\IaçIo 10 afirnw"que:

"Os sistemas nacionais de áreas protegidas, devem ser
residos por uma.clara polltica que assegure que estas nio venham
a se tomar Oásis de'diversidade CI!1 um dCscrto de uniformidade,
promovendo, para isso, '!la illleglaçio às pollticas de
ldministnçIo das terIJS ~ ips circuDdantes".

ChIma a ateIIÇio também para a imporWlcia fundamental do

"cnvo1viJDcDto dos cidIdIos 110 estabelecimento e na revislo da politica naciOlla1 de úcas

prote&idu", da "particiJ-çlo efetiva das comunidades locais no projelD, administraç!o e

operIIÇIo das iIeu protegidas" Co ainda, para a IIIlCeS5idade de que 05 beneficios

CCllDftmicos zendoI pela unicIIlde de COIIIeMÇIo "revertam para as comunidades locais".
O PNUMA c: a mCN também lançaIam, em coajunlD agolll com o

InsIi1Uto de RcaJrsos M1mdiais • WlU, em 1992, a "Estmégia Global pila a
Biodiversidadc"oO documeIItD inicia atimwIdo que "as iIeu protegidas do mundo sio

ÚIItIUIIICIIlll eucDCiais pila c:omerwr a biodivcrsidade", e reconhece que, se muitas
_ nIo podem cumprir lICIcquadmIIerl com seu papc1 é porque sIo "subfinanciadas e

doCadas de~ insuficicocc". Porém, chama a atençIo para o falD de que "maior

fiIIIDciamentD e~ lIio é a imica coisa.de que 1IIlCeS5itam. O esfol"ÇÓ de conservação
da biodivcrsidade deve ser planificado e executado "bioregionalmente", pua podc;r refletir

a realidade ccolÓIIÍca c social" oE mais na frente: "Dcvc-sc harmonizar os objetivos de

-io das úcas protegidas com 05 dos ecossistemas e comunidadcJ humanas dos

ancdom"o
"Em muitas putes do mundo", CDlltinua, "a melhor maneila de se

refmçar as "eu protegidas consiste em conjugá-Ias melhor com as neccssidades sociais e

ec:on6gpcu locais", N_ contexto, a Estratégia considera cruciais as seguintes medidas:

"O aumcJito dos beneficios para as comunidades locais,
através do ccoturisrno e do uso sustentável de produtos florestais
diferentes da' madeira, o estabelecimento de zonas de

amortecimento efetivas entre as ..àn:a5 prote~llaS e as
comunidades ciIClmdantes, a indenizaçlo das comumdadcJ locais
pelOl =os perdidos e o uso de estratégias de conservação e
desenvolvimento integradas pua O estabelecimento de árças
protegidas", '

A partici~ ativa da comunidade local é 0UIllI necessidade

cnútiZIIda. Diz o documento que:

"A conscrvaçio da biodiversidade nID pode dar resultado a
menos que as comunidades recebam uma proporçlo justa dos
beneficiOl e assumam um pçel mais destxado na gestIo dos
recursos bi6ticos, trate·se de áreas protegidas, regillcs de pesca OU
florestas. (00.) As comunidades locais devem cumprir mo papel
búico.na gcstIo das zonas silvestres e na administJaçID em

o

COI!ÍunlD dos lelIS IeCW305 naturais".

E COIIClui afinnando que:

"Essas condiçllcs Rio podem ser cumpridas oSC Rio se
conferem atribuições e se organizlm as comumdadcs, se
desenvolvem novas aptidl\cs pera a gestIo dos recursos, se

adapIam as práticas tradicionais às pmsllcs e condiçllcs~;e
se respeitim, as diferenças culturais e OS direilDs humanos
búicoso"

Tocios esses documentos foram precedidos de COIl5Uitu e
audienc:ias públicas cnvo1vcDdo cc:ntcnas de especialistas e pcssou inte:n:ssadas na

queIlID da comervaçIo da lII1UJeZI.

É impo~ notar que OS cuidados aqui preconizados para as

unidades de coascrvaçIo devem orientar também a adoçio de lIOIIIIU e mcdidu que
afetem o lICCSSO das JlClPlIIaçllcs _ recursos naturais de que lICCCSlIitem pua sua

1Ubsist!Dciae bem-estaro Nesse sentido, a cdiçlo n:c:ente de oonnas reau\amcntaDdo o uso
dos n:cunDI da Mata Atüntica COIISti\uioum exemplo pmdigmático dos problemas que
podem lICf causados quando os iJJten:sIICs dcssu popuIaçllcs Rio sIo COllSiderados,

A primeira iniciativa do Governo Federal, na esfera nonnativa,
com o propósito de regu!amentar o uso dos recursos da Mata At1Intica, foi a edição do

Decreto 99.547190, que proibia o corte: c a n:spediva explow;lo da floresta. Esse Decreto

foi elaborado sem nenhuma participaçlo dos governos estaduais e das CtItidades
representativas da sociedade civil, o que gerou uma série de pro/1lemas llQIVCS, dentre OI

q~s COIlVém mencionar: a) o Decreto, ao invés de regular, siiiíplcsmente proibiu a

explollçiD de espécies florestais da Mata Atllntica amplamente utilizadas em diversas

n:giiles do Pai$, ,proibição esta que, em 1112111' de impedir a explonçlo predat6ria,
empunou para a clandestinidade a exploraçiD do palmito, da caixeta, de plantas
ornamentais, e outras, As pessoas dispostas a promover uma exploraçiD sustenllda dessas

C$pécies foram desestimuladas, ,e os propmas de pesquisaocom esse objetivo~wdos;
b) nio foram estabelecidas diretrizes especificas para 11 úcas urbenu, o que induziu OS
governos municipais e as empresas imobiliárias, em limçIo das silUllçiles absurdas
criadas, a ignorar o OecrelD; c) Rio foram definidas rcsras para os casos de obras de
utilidade pública ou ioten:ssc social que exigissem o desmatamentoo Com i~, obras cujo
cstIIdo de implClO ambiental foi aprovado pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente

foram imp1anWlas • revelia do Decreto e sem lICllhuma reaçIo do 1bIma ou de

0IpIIi7.açiles nIo-govemamentais, favorávcis aos 'emprecndimcnlD5; e, finalmente:, d) o

OecrelD nio considerou as necessidades especificas das comunidades tradicionais, que

foram proibidas de continuar explorando recursos essenciais para a sua subsistl.nc:ia,

cmpunando para a ilegalidade pequenos aaricultores e pescadores lIJteSIDais sem outra
alternativa senIo infringir a leio .

\ Toda essa confÍJsio só foi JCSOlvida com a ediçlo de um novo

OecrelD, de n" 750/93, fluc foi precedido de uma ampla discussio com todos OI SClDres

interessados.

Estes, portanto, os motivos que fundamentam o presente ProjelD

de Lei, mediante o qual procuramos l5SCgUr&r o respeito aos direi!Qs e necessidades das



40552 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

populações locais quando da criaçlo de unidades de COlISCrvaçio por parte dos poderes

públicos, entendendo que o respeito a esses direitos. além de um imperativo de justiça, é

uma condiçio essencial para o sucesso das pollticas de proteçio da natureza.

Deputado Joio Maia

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISUTIV05-CeDI"

DECRETO N~ 99.547. DE 25 DE SETEMBRO DE 1990

Ds.pt» aobn a ved.,.o do c:orW•• da
tuJ»CÚva uploraçto. da wptaçto nativa
da Mata Atlética. • di OUtru provid'n·
du.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
carso de PRESIDENTE DA REPt}BLICA, usando das atribui·
çlles que lhe confere o art. 84, incisos fi e IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 225, § o(!, desta, na Lei n!
0(.771, de 15 de setembro de 1965, especialmente seu art. 10(,
aUneas a e b, no Decreto-Lei n! 289, de 28 de fevereiro de 1967, e
na Lei n~ 6.938, de 31 de agosto,de 1981,

DECRETA:

art. lo(, alíneas a e b, da Lei n? 4.771. de 15 de setembro de 1965.
no Decreto-lei n? 289. de 28 de fevereiro de 1967. e na Lei n?
6.938. de 31 de agosto de 1981,

DECRETA:

Art. I! Ficam proibidos o corte, a uploraçllo e a supres
são de vegetaçlo primária ou nos estágios avançado e médio de
re~neral;(ão da Mata Atlântica.

Parágrafo único. Excepcionalmente. a supressão da vege
taçio primária ou em estágio avanç!1do e médio de regeneração
da Mata Atlintica poderá ser autorizada, mediante decisão mo
tiv'ada do órgl0 estadual competente. com ànuAncia prévia do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IIbamal. jnformando-se so Conselho Nacional-do·
Meio Ambiente (Conama), quando necessária à execuçlo de
ooras, planos; atividades ou projetos de utilidade pública ou in
teresse social, mediante aprovação de estudo e relatório de im
'pacto ambiental.

Art. 12. O Ministério do" Meio Ambiente adotará as provi
dências visando ao rigoroso e fiel cumprimento do presente de
cJ;eto, e estimulará estudos técnicos e científicos visando à cõn
aerva~io eo manejo racionill'da Mata Atlântica' e sua biodiver
siciadi!..

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.

ITAMAR FRANCO
F.mando CoutJJlbo JOI'"

b10 ::i~: RevopaJl o Decreto n~ 99.547fll , d, 25 d...tem·

lflli~~~~;d~l~ca~ revereiro de 1m; 172~ da Indo.p...dlsela.

Art. I! Ficam proibidos, por prazo indeterminado, o corte
e a respectiva exploraçllo da vegetaçllo nativa da Mata AtlAnti·
ca.

Art. 2! O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis (Ibama), no exercício de sua com'
pe~ncia e de modo imediato e prioritário, deve promover rigo·
rosa fiscalização dos projetos existentes em áreas da Mata
AtlAntica, na forma da lei.

Paráarafo único. Verificadas, pela fiscalização a que alude
este artigo, irregularidades ou ilicitudes, incumbe ao Ibama,
prontamente:

, a) diligenciar as providências e as sanções cabíveis;
b) oficiar ao Ministério Público Federal, se for o caso, vi·

sando aos pertinentes inquérito civil e ação civil pública; e
c) representar, ao Conselho Regional de Engenharia e Ar·

quitetura (Crea) em que inscrito o responsável técnico pelo pro
jeto, para apuração de sua responsabilidade, consoante a legis-
lação específica. ,

Art. 3! Este decreto entra em vigor na data d~ sua publi·
cação.

Art. o(! Revogam-se as disposições em contrário.
Brasaia, 25 de setembro de 1990; 169! da Independência e

102! da República.

,-- EHE:NllA NQ
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ITAMAR FRANCO
Bernardo Cabral

lUTOI

rmTllIO L-" /l..o~"-.l", Po"",-h:

DECRETO N? 750. DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Disp6e sobre o corte, a exploracio e a
• upre•••o de veptaçio primária ou nOS es..
u.;os avançado e médio de repneracio da
~ata AtlIDtica. e dá outra. providlncia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o ãrt. 80(, inciso IV. e tendo em vista ? disposto
no art. 225. § 4!, da Constituiçlo, e de acordo com o disposto no

Dê-se nova redacão ao parágrafo 30 do artiqo 23

ào PL 2.892/92:

"Artiqo 23 - a ..

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

Parágrafo 30 - Não havendo aquieflcência do pro

prietário às condicõ~B propoatas para a coexistência do Refi!

qio de Vida Silvestre com o Ul'tO da. propriedade, caract:p.rizll

do o efetivo interP>15~~ público, proceder-se-á à c.e,ul.propria

ção, no prazo de um ano da declaração de utilidade pUblica-"
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-- E:'MCNUA .~g

-- EMENDA N2

A declaração de utilidade pública por si só Ja

impõe ao proprietário inúmeras limitações ao pleno ex.rcício
do seu direito. O prazo de 5 anos para ajuizamento de ação

de desapropr:i:ação, consoante o Decreto-Lei nO 3365/41, ft ex

cessivamente longo P. incompatível não só coa o intereale do

proprietário, Jl1ll8 com a própria urqência de que deve reves

tir-se a politica de proteção ambiental. Em um ano o Poder

público tem. tempo suficientp. até para incluir no seu orçame!!

to dotação apropriada para efetivar a d'!8&propriação.

IJIDITlVAIlE

~unoo I rs., r ~"'.IMl 
PlJ.D!?> Il2.í 1L.::=::::::::=_1_,_1_

MItmRIAS

:J5lISlIMIVI
: I "",mclTl"

""~
l-;~ l2o':,I:.... I.- D Qo~

--- P10L10llEWJe ---I i
~ , I [~SI.I1BSllJA

:> 892 92 : jIJ"",,lMlI"

1Ul00.llS11nCAtlo
Suprima-se o artigo 36, do FI. 2.892/92

.JUSTIFICATIVA

Em tema educacional, num Pais carente como o Brasil,

não dêvem ser i:ltroduzidas modificações que tornem inserviveis

os materiais alterados, cu10 principio ii o do aproveitamento

por vários anos 1.p.tivos.

C'O!ISSl,o OC DEFESA DO CONSUM!DOF., :-tEIO AMB lENTE E

,
~I'

rllllll11llllll
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-- ~MCNUA :-12 --

05/!ll.

"'-IIE DEFESA DO CONSUMIDOR, MllIO AllBIENTll E MINORIAS
--- ;IOJJD L'(1II If:! ---o ;... l~,;;. l2o b.... Á-g QeM...-k

, 892 92
"

{x 9J'lfSSlW,
: :.:a.mJ/lllIlIJA

: J SlSTlnmVl
: lrmlf1l:ATM

:lIDmVA OE

Acrescente-se paráqrafo segundo ao Artigo 38

do PL 2.892/92, r.numerando-se o paráqrafo único.
OOS:W DE: DEFESA DO CONSUMIDOR, :·!EIO AY..BIENTE· E MINORIAS

""~_.. lw'~ fk.l, ....,..1q, Do ""-"!".,,.

S 20 - Findo o prazo a que eB refere o capat dea
te artigo, seria consideradas extintas as limitações e r ••
triçõea à. áreas não reclaasificadaa.

Suprima-se o S 20 do Arti90 28, do FL 2.892/92:

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a harmonizar o tratamento juridico

das Deis aos termos da nova lei, evitando-se, assim, a co

existência de regimes distintos, com restricões e limita

ções a áreas não julgadas de interesse público ou com fun
ção social que justifiquem a. intervenção •

A matéria já e tratada na ~ 10 do mesmo artigo, Be~

do desnecessária a repetição.

_IIIA

•MtM01,.

EllllTIVI lIt[lamnmvl
IIlllllllFltAlII'l

E MINORIAS

-- EMENDA NQ

,

DEFESA DO CONSUMIDOR, MllIO AMBIENTE
111.

r- 'IU!III[W. I
i ./~ [JII'I!lS!\IlI 2.892'~ Ellllmlllll'l

IIEIIlTMIO

-11[
IIIDITlVIIlE

AS'SIMTlIA

t )9JSTlTUI1Vl
r] I'I)OInl:ATIVA

E MINORIAS

'. (JdSt1IESSt~

; I [lAQJfIlIlATIIJA
:1

922 892

--- nono OCW Ie ---i i

"

EMCNUA NQ

COfJSSID OC DEFESÂ DO CONSU~IDOR. XEIO AMBIENTE

""~
00111" LV'í iLo4e,.-.l-" O"",J-,: Altera a redaçÃo do Artigo 34 e incisos; do

PL 2.892L92

"Suprima-se o Artigo 39, do PL 2.892/92.

.JUSTIFICATrvA

A incidencia de dupla penalidade pelo mesmo fato e

repudiada pelo direito.

"Artigo 34 - A açÃo ou omissÃo das pessoas físicas
ou jurídicas que resultem em dano real à flora, à fauna, aos

d~~ais atributos naturais, bem como às instalações das áreas
de que trata o artigo anterior sujeitam os infratores às se

guintes penalidades administrativas independentes ou cumula

das."

.tSSIMTIIA

I - Multa proporcional à gravidade da infração, cy

jos valores serão definidos em ato do Poder Executivo dentro

de um limite máximo de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cru-
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zeiros), sendo sua atualização feita pelos mesmos indices a

plicávAis aos tributos federais;

,-- E:MENDA NQ

o$/gz.

II - o perdimento dos produtos e apreensão temporá

ria dos equipamentos introduzidos ou utilizados para a práti

ca do dano;
III - (mantido)

--- flUllllElIIl!l --- t

li (lllllllSlVl
2.892 92 I [] IImIIITlVI

!I

(lllllllYl DE

IV - cancelamento ou suspensão da isenção tributá
ria de acordo com a extensão do dano. No caso de cancelamento,

cobrar-se-á a tributação devida a partir da data da infração,

com os acréscimos legais. 11

COIIlSIIlIE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 25, do PL 2 .. 892/92:

JOSTIJ!'ICAÇl\O

As penalidades devem ser fixadas dentro de um. limi

te máximo, Ja que a repressão, no direito pátrio, deve obede
cer ao principio da legalidade estrita, reduzindo-se a discri

cionariedade do intérpretll!; os produtos auferidos pelo infra

tor devem ser-lhe retirados, mas não os bens de sua proprieda
de, cuja função será de mera garantia real do cumprimento das
sanções impostos. A emenda esclarece, ainda, que só os bens
vinculados à prática do dano (e não qualquer bem introduzido
na área) é que serão apreendidos. A retroação da isenção deve
ter como limite máximo a data da infração-m não da isenç~9~

"Artigo 2S - As UC's serão criadas por decreto, cem
prev1a notificação do proprietá~io da área particular para ma
nifestar-se no prazo de 30 dias, ouvindo-se, ainda, o órgio cg

legiado integrante do SISllIAMA."

JOSTI!'ICATIVA

g; mister que se defina que o a to de criaçio da oe d!
ve ser do Chefe do Poder Executivo (como nas desapropriações) ,
prevendo-se a manifestação do órgão técnico do SISRAMA e o di
reito de defesa do proprietário da área particular, ã semelhan
ça do que ocorre no processo de tombamento, conciliando-se, a.
sim, o respeito ao direito de propriedade privada com a sua fua
ção social.

'MlJlEllTII

18/oekl.
Mil _T1IA

IB .·Ó661,.
MIA _IIIA

,-- EMENOA NQ
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j-- EMENDA NQ
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o!J /31.
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CCII~ tE: DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE:

1Ul<t

D!M1IlIl Lu'~ 12o~e.~Lo ro"'-~
rAlnoo Ttf"'r}".lJIt

! P'-'J>il I125:~

Dê-se a seguinte redação ao .artiqo 24, do PL 2.892/92:

JUSTIFICATIVA

"Artigo 25 - ..

Dê-se a 5P..guinte redação ao parágrafo 20 do
Artigo 25, do PL 2.892/92:

"Art .. 24 - Nos Refúgios de Vida Silvestre, nas Re

servas de Recuros Naturais e nas Areas de Proteção Ambientai:
o poder Executivo poderá estabelecer as seguintes limitações

ou proibições de atividades que conflitem com as finalidades
que determinaram a criação da UC:

- O exercício de atividades danosa.s à inte
gridade doe ecossistemas e à harmonia da paisagem;

II - as competicões esportivas que de qualquer
modo danifiquem os ecossistemas;

III - o pastoreio excessivo que afete desfavora-
velmente a.. cobertura vegetal;

IV - a colheita de produtos naturais que preju-
diqfie a conservacão dos ecossistemas;

V - a instalação de indústrias potencial.m.ente
capazes de prejudicar significativamente o meio ambiente;

VI - a construção de edificações que venham a
alterar significa~ivamente a paisagem local;

VII _·0 exercício de atividades que prejudiquem
ou impeç~ a regeneração das plantas nativas;

VIII - as iniciativas que causem a erosão das te~

ras e o assoreamento dos cursos d'água ali existentes;

S 20 - As propostas para criação de Uc's devem fler
precedidas de estudos oficiais demonstrativos de fundamentos
técnico-científicos P. sécio-econêmicos que Justifiquem sua im

plantação .. " .

IllIMDTlI

A emenda visa a e.sclarecer que somente "estudos ofi
ciais, promovidos por órgãos e entidades do Poder público, po
dem nortear a criação de UC·s ..
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IX - as ações de qualquer tipo que prejudiquem a

sobrevivência das es.pécies da biota nativa existente no lo

cal.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Desnecessidade de colegiados paralelos no subsistema,

Já que o SISNA.HA Já dispõe de tal órgão, podfmão ser adota.da uma

câmara Técn~ca.

As reservas Particulares do Patrimônio Nacional não

fQra:n lncluídas nF'ste artigo por que nelas cabe ao proprietá

rio definir dS imFosicões a que ficam sujeitas por ocasião do

gra'Jamc.

16 ,013 '>lo
"li

:B 06 i'l Z
"tA .\SSIIIl\TlJA -.-- EMENl..)A NQ

lI/n

CMISSIG t( DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE a MINORIASfo/n

I
---'''.ETOttLOIlIl~1
, I

, r[l_
, 2.892 '9~ I[l"lmlllf\ll

CJsmrrnmu , J MITrlA DE
rxJ ...Jm.tlM

----ro.EtOOCWIe

2.892 92

I.
o. {lmtSS11J.l
il []:.Q.lITlllAtllJA
'I

: 1 SI.ISTlrunVo\ ( 1 IbInV" OE
~xrr.olnCATM

Ct«ISS%4 OC DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E !'!INDRIAS
Alt:erllr a denominaçÃo de -Bi.te.:JB.l\- para

·subsistema-, no Titulo dQ capitulo III do PL 2892/92

e nos artigos que a mencionam.

Dp-fie a sequL'lte rp.dação

Artlqo 13, do PL 2.892/92:

parâgrafo únJ.co do

"Art. 13 - .....•.•.•....•..........•••••...•...

5 tin,1.co - Nas Reservas Biológicas e E:staçóes F.:cg

lógica~, <1. visitação pública só será admi.tida para fins "1d!;!

cativas, culturais e cienti~icos, P. de acordo com o que di!

puser o regul.amento."

.roSTIFlCAç1!:O

o Slll1C ê um órqão dI!! apoio ao SISNAMA, cuja

criação tem base legal com !orça de lei complementar; não

pode, pois, a ele :3er equiparado. Novo:! sistemas só podem

ser criados por lei cooplementar conBoante o disposto no

drtigo 23, parágrafo única, da Constituição Federal.

,..-nlt

~B Icei9Z
:.AIA

Não há raZões para admitl.r-se a utilização para

fins t,;.:HJc.:ttivos {> 'u!dá-la para fins cult'..lralS e coienti:icos,

não abrangidos p€'la expressão.
;':OMlSSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, HEI O AMBIENTE E MINORIAS

l'ê, '("~·f..ll

~14'
.t55ll1AlllA

TERMO DE RECE8 IMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 2.89:71 92

- ZMCNLJA :-..tQ

>~.

Nos t~r,.o. do Art. 119, caput, t, do Rr9lmento
Interno da Cs'rnara dos Dtrputados, altErado pelo Art. 19, r, da Reso
llJc:io NQ. 10/91. o Sr. PrRsidtrnttr da COMi'5são dlltterminQu i\ i\b~rtura

E dI '0'1.11 g~çio na Ord~m do Oi. das Co. i 5"\3'1f5 - dr prazo par" apre-
,,~n'Cr\(;:5c, cc Emendas, a partir dIlt12/8/9" .. or cinco sessõeS, tendo,
dO SE,'lJ termIno, este ôrgão Tttcnico r.cab. d07e (.12) E...ndas.

Ida

Sala da COll1li5Sio, e,. 20 dE' aqogto dE' 1992.(]NllTIVAOE: 1 9.lSTn·J11~A

:] ~In~nvA2.892

___ HO.EIal:{lllle: ---,:

. (JlSlf'tESS1VA
( ::llIlTIMTM

:olls:51o OC DEFESA DO CONSUMIDOR. }-lEIO AMBIENTE E XINORIAS

.suprir,'!a-SA (") Artigo 6Q do PL 2.892/92.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 2.892192

Nos temos do Art. 119, caput, I, do Regimento Interno da
CImara dos Deputados, o Sr. Presidente ds Comissão deleminou a abertura e diVllI~ na
ordem do Dia du Comissões, prazo para recebimento de emendas{ 5 Sessões l, no penedo de
16/03 /95 a 23 103 /95. Findo o prazo de cinco sessões, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 24 de março de 1995.

AureniltonJtia
Secretário

.Co_lIAo De DEFESA Do CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I . AeIatórIo

O Poder ExecutiVO, mediante a Mensagem nO 176/92, propõe a criação de um

SI*lma Nacional de Unidades de Conservação - SNUC.

O propósito fundamental do Projeto de Lei apresentado é a instituição de dez
catlIgorias de unidades de conservação, com caracteristicas e objetivos de manejo
claramente definidos. A!!. categorias propostas são as seguintes: Reserva
BloI6gica, Estação Ecológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de
VIda Silvestre, Reserva de Recursos Naturais. Reserva de Fauna, Floresta

Nacional, Área de Proteção Ambiental e Reserva Extrativista.

A!! Rewrvas Biológicas e as estaÇÕES Ecológicas destinam-se a preservar áreas
naturais de grande interesse científico, isto é, a manter estas áreas o máximo
possivellivres de qualquer intelferência causada pelo homem.

OI Parques Nacionais objetivam proteger áreas naturais de grande beleza cênica,
normalmente as mais belas áreas naturais do Pais, com grande potencial para o
desetMlIvimenlo do turismo ecológico.

Os Monumentos Naturais do criados para proteger atributos naturais específicos,
de glWlde interesse cultural ou turlstico, como cachoeiras, cavernas, montanhas.

etc.

Os Refúgios de Vida Silvestre protegem áreas fundamentais para a manutenção e
reprodução de espécies da fauna residente ou migratórias, como ninhais de
pássaros, praias de reprodução de tartarugas, locais de alimentação e descanso

de aves migratórias, etc.

As ReseMIs de Recursos Naturais objetivam proteger áreas naturais sobre as
quais se dispõe de pouCa informação cientlfica, até que estudos futuros permitam
a definiçãoda melhor destinação a ser dada a essas áreas.

As Reservas de Fauna sllo áreas adequadas para o desenvolvimento de técnicas
de manejo e uso sustentável, com fins económicos, dos recursos faunistícos.

As Áreas de· Proteção Ambiental têm como objetivo ordenar o processo de
ocupação e o uso dos recursos naturais de áreas particularmente importantes, em
termos ecológicos, para a qualidade de vida e o bem estar das populações

humanas.

A!! Florestas Nacionais destinam-se principalmente à exploração econômica

SUlItentada de madeira e outros recursos florestais.

As Reservas Extrativistas silo criadas com o propósito de preservar formas
tradicionais de exploração econOmica sustentável dos recursos naturais baseadas
no extrativismo, assegurando às comunidades extrativistas os meios necessários
para que possam se reproduzir social e economicamente.

Além de estabelecer as caraterlsticas que definem cada uma das citadas
categorias de unidades de conservação, o projeto estabelece normas para a

criação. implantação e manutenção dessas unidades. Dentre elas. cabe destacar
as seguintes:

a) as unidades de conservação serão criadas mediante ato do Poder Público, com
base em estudos prévios demonstrando as razões técnico-científicas e sócio
econômicas que justificam sua criação;

b) as unidades de conservação deverão dispor todas elas, com exceção das
Reservas de Recursos Naturais, de um plano de manejo;

c} especial atenção deverá ser dada ao desenvolvimento. nas Unidades de
conservação, de atividades de pesquisa científica e educação ambiental;

d) cinqOenta por cento dos recursos arrecadados por cada unidade de
conservação deverá ser aplicado na própria unidade arrecadadora.

O projeto estabelece também incentivos, isenções e penalidades, dentre os quais
cumpre destacar.

a} possibilidade de isenção do Imposto Territorial Rural para áreas de propriedade
privada incluídas em Reservas de Recursos Naturais, Áreas de Proteção
Ambiental e Refúgios de Vida Silvestre;

b) possibilidade de o proprietário privado de áreas naturais gravá-Ias com
perpetuidade, sob o Iftulo de Reserva Particular do Patrimônio Natural, dêsde que
verificada a existêno.ia de interesse público pelo órgão competente. Essas
Reservas. não poderão ser consideradas áreas improdutivas para efeno de
pagamento do ITR, podendo ser também isentas do pagamento do imposto.

Na Exposição de Motivos que acompanha o projeto, assinada pelo Exmo. Sr.
Secretário do Meio Ambiente José Goldemberg, assinala-se o fato de que a
proposta encaminhada a esta Casa é o resultado de um cnterioso trabalho de
audiência de todos os setores da sociedade interessados no tema e foi, inclusive,
aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por ocasião da
sua XXIV Reunião Ordinária.

O principal argumento arrolado para justificar a criação do SNUC é o fato de que
estamos assistindo nos dias de hoje a um alarmante processo de extinção em
massa de espécies vitais para o planeta, resultado, sobretudo, do desordenado
processo de ocupação da Terra pelo homem.

A forma mais eficiente de se reduzir o ritmo desse empobrecimento irreverslvel e,
em muitas situaÇÕES, a única possivel, seria então o estabelecimento de uma rede
de áreas naturais protegidas, selecionadas com base em um planejamento

abrangente e obedecendo a critérios cientificos.

O PL 2.892192 foi submetido, nesta ComissAo, a um amplo e pioneiro processo de

consuita à sociedade, incluindo técnicos de órgãos governamentais, especialistas

de institutos de pesquisa e das universidades, representantes de organizaÇÕES

ambientalistas e de trabalhadores, lideranças pollticas e empresariais, mediante a

realização de seis reuniões técnicas, nas cidades de Cuiabá, Curitiba, São Pauio,
Rio de Janeiro, Salva~or, e Macapá, cidades estas escolhidas com o propósito de

proporcionar aos interessados de todas as regiões do País igual oportunidade para

participar do processo de discussão do Projeto.

Ao projeto 2.692192 foram anexados dois novai projetos: o primeiro, de número

3.475/92, de autoria do Deputado Aroldo Cedraz, estabelece que, da área total de

cada municlpio, pelo menos 10% seja protegida na forma de unicIades de

conservação, e define as categorias de unidades que podem ser cried8s pelo

Poder Público municipal. O segundo, de número 1.768/96, proposto pelo

Deputado João Maia obriga o governo federal, quando da criação de unidades de

conservação, a consultar os governos estaduais e municipais, bem como as

populações locais. Ao projeto 2.892192 foram apresentadas 12 emendas, de

autoria do Deputado Luis Roberto Pontes.

É o relatório.

11_ Voto do Relator

Uma das principais estratégias para conservar a natureza, adotada mundialmente,

é a criação de áreas naturais protegidas ou unidades ae conservação.

As unidades de conservação são áreas naturais ou semi-naturais sob regime
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especial de administração. criadas legalmente pelo Poder Público, com

localização e limites definidos. Em geral, possuem caracteristicas ecológicas ou

paisagísticas especialmente importantes, como elevada riqueza de espécies de

IIora e fauna, presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção,

amostras representativas de diferentes ecossistemas, significativa beleza cênica

ou recursos naturais indispensáveis para o bem-estar das comunidades humanas.

A importãncia das unidades de conservação foi reconhecida pelo legislador

constituinte. A Constituição Federal estabelece que o meio ambiente

ecologicamente equilibrado é um direito de todos, essencial à sadia qualidade de

vida, e que, para assegurar esse direito, incumbe ao Poder Público "definir. em

todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem

especialmente protegidos." (art. 225, § 1°, inciso 111).

Também a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que Instituiu a Política Nacional

do Meio Ambiente, estabelece como sendo um dos seus instrumentos, "a criação

de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal.

Estadual e Municipal." (art. 9°, inciso VI, com a nova redação dada pela Lei nO

7.804/89).

Costuma-se dizer que a conservação da natureza tem três objetivos fundamentais:

1. conservar os sistemas de sustentação da vida fornecidos pela natureza;

2. conservar a diversidade da vida no planeta;

3. assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais renováveis.

Os s/s/I'mas dI' susil'ntaçao da v/da sáoos-processosecológicos1JUEfdetermlnam

o clima, limpam o ar e a água, regulam o fluxo de água. reciclam os elementos

essenciais, criam e regeneram o solo e mantêm o planeta adequado á vida. As

atividades humanas estão provocando alteraçOes radicais nesses processos, em

função da poluição global e;da destruição ou modificação dos ecossistemas.

A divl'rsidade biológica é' a variedade total de classes genéticas, espécies e

ecossistemas. As plantas e os animais ajudam a manter o equilíbrio químico da

Terra e a estabilizar o clima; protegem bacias hidrográficas e renovam o solo.

Estamos apenas começando a I'ntender essas funçOes. Graças à diversidade

biológica, obtemos alimento, mUitas de nossas matérias· primas, uma grande

variedade de bens e seNiços. O material genético utilizado na agricultura,

medicina e indústria vale muitos bilhões de dólares ao ano. A despeito de tudo

isso, as atividades humanas I'stão causando a extinção em massa das espécies.

Calcula-se que um quarto de todas as espécies estarão extintas até meados do

próximo século.

Os recursos renováveis são aqueles que, se forem usados de forma sustentável,

renovar-se-ão perpetuamente. Incluem o solo, a água, produtos que retiramos em

seu estado natural, como madeira, castanhas de vários tipos, plantas medicinais,

peixe, a came e o couro de animais silvestres, espécies domesticadas criadas
pela agricultura, aqüicultura e silvicultura, e ecossistemas como campos, fiorestas

e ambientes aquáticos. Todavia, grande parte da pesca, da exploração das

florestas e da agricultura, do uso do solo e da água, se processa hoje em bases

não sustentáveis.

As unidades de conservação contribuem de forma destacada para os três

principais objetivos da conservação da natureza, vale dizer. a) protegendo

mananciais hídricos da poluição, atenuando processos erosivos ou fomecendo

recursos para a recomposição de áreas alteradas; b) conservando a diversidade

bioiógica mediante a proteção In-sltu de espécies da flora e da fauna, de.

ecossistemas e paisagens naturais, modificados ou cultivados peio homem; e c)

promovendo o aproveitamento perene, em bases científicas, das espécies e dos

ecossistema~; ordenando o processo de ocupação do ambiente, valorizando

economicamente os recursos naturais conhecidos e promovendo a descoberta,

mediante a pe.squisa cieotífica,. de outros novos; estimuiando o turismo' ecológico,

gerando empregos e novas altemativas de desenvolvimento para as comunidades

locais; educando para a importância da conservação; introduzindo novos métodos

de uso sustentado dos recursos naturais; ou protegendo comunidades tradicionais

de pressões econõmicas desagregadoras.

Para se alcançarem esses diferentes objetivos, e considerando a diversidade de

situaçOes ambientais, sociais e econõmicas existentes no País, são necessárias

diferentes e complementares categonas de unidades de conservação, com

caracteristicas e objetivos de manejo especificos.

O Brasil dispõe hoje, a nivel federal, de um número significativo de categorias de

unidades de conservação. Há, entretanto, uma série de deficiências e lacunas que

precisam ser corrigidas. Há categorias com nomes diferentes mas objetivos de

manejo equivalentes; há outras que têm objetivos pouco claros e precisam ser

redefinidas; e há aquelas ainda que, por motivos diversos, merecem ser

simplesmente extintas. Além disso, o que é mais importante, o Pais carece de

algumas categorias fundamentais, que precisam ser urgentemente criadas.

Estes são exatamente os principais objetivos do Projeto de Lei n° 2.892192, isto é,
fomecer a necessária base legal para que possamos estabelecer e administrar

adequadamente uma rede integrada, coerente e completa de unidades de

conservação. A criação do SNUC responde a uma reivindicação antiga da
comunidade ambientalisla brasileira e atualiza a situação do Pais em relação ás

mais avançadas naçOes do mundo nesta área.

Todavia, desde a elaboração do primeiro anteprojeto de lei sobre o SNUC, que

data de 1988, - e que, na Sua essência, corresponde ao Projeto encaminhado pelo

Poder Executivo ao Congresso Nacional em 1992 -, observou-se, no mundo todo e

também intemamente, uma expressiva evolução na concepção do significado e do

papel das áreas naturais protegidas para a conservação da natureza e o

desenvolvimento, com implicaçOes importantes sobre o modo como essas áreas

devem ser criadas e geHdas.

A principal critica à concepção tradicional das unidades de conservação é a de

que essas áreas são criadas e geridas sem consulta ã sociedade, especialmente

ás comunidades mais diretamente atingidas, vale dizer, aquelas que vivem denlro

ou no entomo das unidades. Os parques e reservas permanecem assim Isolados,

sem integrarem-se ã dinãmica sócio-económica local e regional. As comunidades

mais atingidas são sobretudo aquelas de menor poder aquisitivo, que vivem no

local há várias gerações, cuja economia baseia-se em formas tradicionais de

exploração dos recursos naturais, dos quais dependem diretamente para sua

subsistência material e reprodução sócio-cultural. Essas populações, que em geral

não possuem Utulos de propriedade das terras onde vivem, veém-se, de um

momento para o outro, desprovidas dos seus meios de vida e t:onstrangidas a

engrossar o contingente de marginalizados urbanos, já que aS indenizações

eventualmente propostas não são, nem de perto, suficientes para a aquisição de

outras terras para trabalharem.

Hoje se reconhece que a expulsão das populaçOes tradicionais é negativa, não

apenas sob o ponto de vista sociai e humano, mas têm conseq!Jências danosas

também no que se refere à conservação da natureza. Essas comunidades são em

grande medida responsáveis pela manutenção da diversidade biológica e pela

proteção das áreas naturais. Ao longo de geraçOes desenvolveram sistemas

ecologicamente adaptados e não agressivos de manejo do ambiente. Sua

exclusão, aliada às dificuldades de fiscalização dos órgãos públicos, muitas vezes

expõe as unidades de conservação à exploração florestal, agropecuária e

imobiliária predatórias. Com isso, perde-se também o conhecimento sobre o

manejo sustentável do ambiente natural acumulado por essas populaçOes.

O problema das comunidades que vivem em unidades de conservação foi, sem

dúvida. a questão que motivou os mais acalorados debates durante as reuniões

téCnicas realizadas por esta Comissão para subsidiar o parecer do Relator.

Constata-se hoje que mais de 80% das unidades já criadas são habitadas por

populaçOes tradicionais. Entretanto, de acordo com a legislação vigente, essas

áreas, na sua grande maioria, não admitem a presença dessas pessoas denlro

dos seus limites.

O isolamento das unidades de conservação gera uma série de problemas que

impossibilitam sua adequada implantação. A criação de um parque sempre

implica, em certo sentido, em uma perda para as comunidades locais, na medida

em que estas perdem o acesso à área e não podem mais explorar os seus

recursos naturais. A sua exclusão do processo de criação e gestão coloca-as

inevitavelmente na situação de oposltoras da unidade. Sem o apoio local e

considerandO' as já referidas crônicas IimitaçOes dos órgãos govemamentais para

um~ fiscalização eficaz, toma-se quase impossível, muitas vezes, impedir a

depredação dos parques e reservas.

Argumenta-se, comumepte, que as dificuldades encontradas. pelo poder público

para administrar adequadamente as unidades de conservação são causadas pela

carência de recursos. carê~cia esta que. por sua vez, seria decorrente da falta de

vontade politica dos govemantes. Esta é, todavia, apenas parte da verdade. O que

se pode constatar facilmente é que a sociedade. em geral, não conhece e não

compreende a Importãncia das unidades de conservação. É sabido que só se

valoriza aquilo que se conhece. Concebidos e geridos de forma centralizada, não
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participativa, os parques e reservas carecem da visibilidade política necessária à

sua consolidação. O problema, portanto, não està apenas na falta de recursos,

mas também no modelo de gestão.

(: importante notar que a reação à exclusão das comunidades locais,

especialmente das populações tradicionais, do processo de criação e gestão das

unidades de conservação não é um fenômeno isolado. Ela retrata o atual processo

de democratização e reorganização da sociedade civil, que têm possibilitado a

emergência de novos atores sociais antes marginalizados. O melhor exemplo

desse processo, na esfera das àreas naturais protegidas são, sem dúvida, as

Reservas Extrativistas, que representam o resultado da luta e do trabalho das
populações seringueiras da Am34ô~i!J, cujo Ilder de maior expressão foi Chico

Mendes.

Observe-se que esta revisão do conceito e do papel das unidades de conservação

não é um fenOmeno restrito ao Pais. Ela obedece, na verdade, a uma tendência

mundial. Isso pode ser facilmente constatado pela leitura dos principais

documentos produzidos nos últimos anos, por organizações internacionais, sobre

a problemàtica ambiental.

O relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,

denominado "Nosso Futuro Comum", ao analisar a questão das áreas naturais

protegidas, afirma que:

~O método histórico de criar parques nacionais até certo ponto
Isolados da sociedade foi superado por uma nova abordagem de
conservação das espécies e ecossistemas que se pode definir como
"prever e evitar'. Isso implica acrescentar uma nova .dimensã? ao
método jà tradicional, se bem que viável e necessáno, das areas
protegidas. Os modelos de desenvolvimento precisam ser alterados
para se tomarem compatlveis com a preservação da valloslsslma
diversidade biolOgica do planeta. Aijerar as estruturas econOmlcas e de
uso da terra parece ser a melhor abordagem de longo prazo para
garantir a sobrevivência das espécies selvagens e de seus
ecossistemas" (grifo nosso).

O Relatório reconhece que "os problemas atinentes às espécies tendem, de um

modo geral, a ser considerados mais em termos científicos e conservacionlstas do

que uma questão económica e de recursos. Sendo assim, a questão carece de

suparte palftlco". Nessas circunstâncias, diz ainda o Relatório: "slo sombrias as

perspectivas para os panques que nlo contribuem de modo marcante e

comprovado para os objetivos de desenvolvimento nacional" (grifos nossos).

Outro documento fundamental é "Cuidando do Planeta Te~", publicação conjunta

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, da Unilo

Internacional para a Conservação da Natureza - UICN e do Fundo Mundial para a

Natureza - WWF, que dá seqOêncla e atualiza a conhecida "Estratégia Mundial

para a Conservação", lançada em 1980. Esse documento, cujo lançamento

nacional, inclusive, teve lugar nesta Casa, em outubro de 1991, partilha das

criticas à forma tradicional de administrar as unidades de conservação ao afirmar

que:

"Os sistemas nacionais de áreas protegidas devem ser regidos por
uma clara política que assegure que estas não venham a se tomar
oásis de diversidade em um deserto de uniformidade, promovendo,
para isso, sua Integração is palftlcas de administração das terras e
iguas circundantes" (grifo nosso).

Chama a atenção também para a Importância fundamental do "envolvimento dos

cidadãos no estabelecimento e na revisão da poiltica nacional de áreas

protegidas", da "participação efetiva das comunidades locais no projeto,

administração e operação das áreas protegidas" e, ainda, para a necessidade de

que os beneficios econOmicos gerados pelas unidades de conservação "revertam

para as comunidades locais".

O PNUMA Era UICN também lançaram, em conjunto agora com o Instituto de

Recursos Mundiais - WRI, em 1992, a "Estratêgia Global para a Biodiversidade".

O documento inicia afirmando que "as áreas protegidas do mundo são
instrumentos essenciais para conservar a biodiversidade" e reconhece que, se

muitas vezes não podem cumprir adequadamente com seu papel, é porque são
"subfinanciadas e dotadas de pessoal insuficiente". Porém, chama a atenção para

o fato de que "mator financiamento e pessoal nllo é a única coisa de que

necessitam. O esforço de conservação da biodiversidade deve ser planificado e

executado "bioregionalmente", para poder refletir a realidade ecológica e social"

(grifo nosso). E mais na frente: "Deve-se harmonizar os objetivos de manejo das

áreas protegidas com os dos ecossistemas e comunidades humanas dos

arredores".

"Em muitas partes do mundo", continua, "a melhor maneira de se reforçarem as

áreas protegidas consiste em conjugá-Ias melhor com as necessidades

sociais e econOmlcas locais" (grifo nosso). Nesse contexto, a Estratégia

considera crucial as seguintes medidas:

"O aumento dos beneficios para as comunidades locais, através do
ecoturismo e do uso sustentável de produtos florestais diferentes da
madeira, o estabelecimento de zonas de amortecimento efetivas entre
as áreas protegidas e as comunidades circundantes, a indenização das
comunidades locais pelos recursos perdidos e o uso de estratégias de
conservação e desenvolvimento integradas para o estabelecimento de
áreas protegidas".

A participação ativa da comunidade local é outra necessidade enfatizada. Diz o

documento que:

"A conservação da biodivefllidade nlo poda dar resultado a menos que
as comunidades recebam uma proporção justa doa beneficlos e
assumam um papel mais destacado na gestAo dos recursos biOticos,
trate-se de áreas protegidas, regiões de pesca ou florestas. (...) A$
comunidades locais devem cumprir um papel básico na gestão das
zonas silvestres e na administração em conjunto dos seus recursos
naturaisll

•

E conclui afirmando que:

"Essas condições nAo podem ser cumpridas se nlo se conferem
atribuições e se organizam as comunidades, se desenvolvem novas
aptidões para a gestão dos recursos, se adaptam as práticas
tradicionais às pressões e condições atuais e se respeitam aa
diferenças cuijurais e os direitos humanos bàsicos."

(: importante frisar que todos esses documentos foram precedidos de consultas e

audiências públicas envolvendo centenas de especialistas e pessoas interessadas

na questllo da conservação da natureza.

Outro aspecto Intimamente relacionada ao problema da integração com a vida
local e cuja importância foi confirmada pelas reuniões técnicas é a questão da

descentralização das ações e co-gestão das unidades de conservação,

envolvendo os poderes estaduais e municipais, no ClIso das unidades federais,

bem como as organizações não-govemamentais e a iniciativa privada. Os Estados

em geral se ressentem da perda do controle sobre as áreas das unidades de

conservação federais que, muitas vezes, especialmente em regiões como a
Amazónia, abrangem miihares quilômetros quadrados. O mesmo se pode dizer

dos MUnlcipios em relação à União e, também, aos Estados. Esse ressentimento

é agravado pela forma centralizada com que os órgAos ambientais federais

administram essas áreas. Em contrapartida, são os Estados e, principalmenll!, os

Municipios, que estão mais próximos dos problemas e desafios gerados pela

criação das unidades de conservação, particularmente no que se. refere às
populações afetadas. Também as entidades ambientaiistas e de serviços locais

não podem ser ignoradas. O conhecimento, a criatividade, a empatia com as

comunidades e a motivação dos membros dessas entidades sllo fundamentais

para o sucesso das áreas protegidas.

Outra questão crucial também muito enfatizada foi a da necessidade de se

buscarem novas e criativas formas de financiamento das unidades de

conservação, especiaimente com a participação da iniciativa privada. Percebe-se

já, por exemplo, que as Reservas Particulares do PatrimOnio Natural e outras

estratégias envolvendo proprietários de áreas naturais, como o turismo ecológico,

deverão desempenhar um papel crescente na conservação da natureza no Pais.

Esta também nAo é uma tendência isolada, isto é, nAo se restringe à questlo das

áreas naturais protegidas. Em todos os selares econOmicos observa-se um

esforço no sentido da adoção, em lugar das regras e normas meramente'

restritivas e proibitivas, de instrumentos e mecanismos de mercado que

possibiiitem a transição para uma sociedade mais sustentável.

Em resumo, o modelo de unidade de conservação que orientou nossa análise do

Projeto de Lei 2.892192 foi o seguinte:

1. As unidades de conservação devem ser concebidas e administradas como

parte de um processo mais amplo de ocupação racional e de desenvolvimento

social e econOmico regional, desempenhando o papel vital que lhes cabil n_

processo. As unidades. devem ser implementadas com o efetivo propOsito de

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e Muras.

2. A criação das unidades de conllerva~o deve ser Drecedida ,de amplos estudos

e de consulta às comunidades interessadas, Deve-se assegurar especialmente às

populações tradicionais residentes na àrea ou que dependam de seus recursos, o

acesso a esses recursos ou meios alternativos de existência em condições dignas.
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3. A despeito do fato de que a responsallflldade pela gestão da! unidades. de

conservação deve caber a um 6rgAo público, isso não significa que o manejo deva
ser feito exclusivamente por este órgão. Pelo contrário,' a conservação do

patrimônio natural e a sua utilização de modo sustentável sao um dever e um
direito de toda a sociedade. Isto deve induzir a uma es~ia de co-particIpação
das instituiçOes públicas, das ONGs , das comunidades e da iniciativa privada no

manejo dessas áreas.

4. É necessário buscar novas e criativas formas de gestão e financiamento das
unidades de conservação que assegurem, nos casos possíveis, sua viabilidade

econômica, envolvendo os propnelános particulares e a iniciativa pnvada.

Apoiados nesses pnnclpios gerais estamos propondo modiflCaçOes no Projeto

onginal, dentre as quais convém destacar, já considerando, inclusive, as emendas
apresentadas ao pnmeiro Substitutivo proposto por esta Relatona:

1. No art. Z', dedicado à definição de termos técnicos chaves utilizados no Projeto
de lei, alguns foram redefinidos, como "conservação da natureza", e outros
acrescentados, como "população tradicional".

2. Os "objetivo! nacionais de conservação da natureza" foram transformados em

"objetivos do sistema de unidades de conservação" (art 4"), aos quais foram
acrescentados alguns novos, tendo em vista especislmellte o papel dss

comunidades tradicionais na conservação da diversidade biológica e o seu direito·
de acesso aos recursos necessários à sua existência.

3. Foi acrescentado um longo e detalhado artigo (art 5") estabelecendo os

principias que devem orientar o SNUC. Na escolha desses principias, foi dada.
especial ênfase à necessidade de integração das unidades de conservação à

dinámica social e econômica local e ás demais pofftfcas p~bficas; á participação
da sociedade em geral e das comunidades locais em particular na criação e

gestão das unidades de conservação; ao direito das populaçOes tradicionais de
acesso aos recursos natulllis dos quais dependam para sua subsistência, meios

de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos; á

busca de alternativas de gestão e financiamellto das unidades de conservação,
que assegurem sua viabilidade econômica, com ênfase particular à participação

da iniciativa privada.

4. Foi reforçado o caráter ~acional do sistema de unidades de conservação em
discussão, o que significa dizer que os Estados e Municípios deverlo adequar os
seus respectivos sistemas aos principiO! estabelecidos na futura lei do SNUC.

5. Fbi Exclufda a categoria Reserva de Recursos Naturais e, consequentemente, a

grupo das Unidades de Manejo Provisório, tendo em vista que a SIIII função passa
a ser cumprida pela figura da 'fnterdiçAo administrativa provisória", à qual nos

referimos abaixo.

6. As reservas particulares do patrimOnio natural foram elevadas à condiçAo de

unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável (arts. 14 e 21).

7. Foram acrescentadas duas novas categorias de unidad~s de conservação: as
Areas de Relevante Interesse Ecológico (art 16), e a Reserva Ecol6gJco.Cultural

(art 20), com o objetivo proteger áreas onde populaçOes tradicionais

desenvolveram sistemas de exploração dos mcursos naturais adeptados às

condições ecológicas locais e que desempenham um papel chave n8 conservação

da diversidade biológica.

8. Admite-se a possibilidade da criação de Monumentos Naturais em áreas de
pro priedade pnvada, desde que stÍja, possível compatibilizar os objetivos da

unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos

proprietários (art 12).

9. Admite-se a possibilidade da presellça de populações tradicionais em FlorelIlaS

Nacionais (art 17).

10. Passa a ser obrigat6rta, antes da criação de uma unidade de conservaçAo, a
realizaçãoâe estudos técnicos e, no caso de unidades criadas pelo Executivo, de

uma ampla consulta à população local, residente na área e no entorno da unidade

proposta, aos órgãos de governo, a InstftuiçOes de pesquisa e a OI1l3nizaçOes nAo
governamentais, mediante audiências públicas e outros mecanismos, que

permitam identfficar a localizaçAo, a dimellsêo e os limites mais adequados para a

unidade (art. 22).

11. Foi conferida á Administração Pública a faculdade de, quando da realização de

estudos e consultas para a criação de uma unidade de conservação, promover a

interdição administrativa provisória da área estudada, quando houver, no entender

do órgão ambiental competente, nsco de dano aos recursos naturais ali existentes.
Neste caso, devem ser notificados da interdição os proprietários e moradores das

áreas afetadas, bem como as autoridades federais, estaduais e municipais

interessadas. Na àrea interditada é proibida a concessAo de licenças para

pesquisa e lavra de minérios, a construção de barragens e estradas ou qualquer
obra potencialmente degradadora dos ambientes naturais, bem como o inicio de
qualquer nova forma de exploração comercial dos seus recursos naturais.

Também nesse caso, assegura-se às populaçOes residentes na área interditada o

direito de nela permanecerem e ali desenvolverem as atividades necessárias à
sua subsistência, mediante orientação e apoio e conforme as normas

estabelecidas pelo órgão ambiental competente. A destinação final da área
interditada deve ser definida em' um 'prazo máximo de dois anos, prorrogável por
igual penodo (art. 24).

12. Assegura-se, na elaboração, atualização e implementação do plano de manejo

das Reservas Extrativistas, das Reservas Ecológico-Culturais, das Areas de
Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais, a ampla
pSrtiCipação da população residente na unidade (art. 28).

13. As unidades de conservação do grupo de Proteção Integral passam a possuir
um Conselho Consultivo (art. 30).

14. Admite-se a possibilidade de que as unidades de conservação possam ser

geridas por organizaÇÕes privadas, sem fins lucrativos, com objetivos afins ao da
unidade, mediante convênio ou contrato com o órgão responsável por sua gestão

(art. 31).

15. Foi acrescentado um artigo elevando li categoria de lei norma vigente hoje na
forma de Resolução do CONAMA, norma esta que disciplina a implantação de

unidade de conservação como forma de compensação pelos danos causados ao

meio ambiente por empreendimento de grande impacto !,mbiental (art 37).

16. As condutas, tanto dolosas quanto culposas, que causarem danos

significativos às unidades de conservação foram criminalizadas (arts 40 e 41).

17. Foi incluido um artigo tratando das Reservas da Biosfera (art 42).

18. Foi introduzido artigo (art. 43) estabelecendo regras gerais que devem presidir

o deslocamento de populaçOes tradicionais residentes em unidades de

conservação onde a presença das mesmas nAo puder ser admitida, ficando o

Poder POblico obrigado a fornecer os meios e o.s recursos exigidos para o
reassentamento, bem como a assegurar as condições necessárias para que as

populaçOes tradicionais possam viver em condiÇÕes normais enquanto a relocação

nAo for passive!.

19. Os órgêos, empresas ou entidades, pOblicos ou privados, que utilizem

recursos hldricos provenientes de uma unidade de conservação, captados no seu
interior ou a jusante da unidade, ou explorem reservatórios ou instalaÇÕes de
geração de energia beneficiados pela proteção oferecida por unidade de
conservação, devemo contribuir financeiramente para a proteção e implementação

destas áreas (arts. 49 e 50).

20. Foram minuciosamente estabelecidas as normas que devem presidir a

reclassilicação das unidades de conservação criadas em função de legislação

anterior, para se ajustarem ao disposto na nova lei (art 58).

21. Foram estabelecidas·as alternativas e os procedimentos que devem ser
adotados para a soluça0 do problema das populaçOes tradicionais que vivem em

unidades de conservação nas quaIs a presença dessas populaÇÕes não está

prevista (art 58).

22. Foram indicados os procedimentos para o tratamento da questão da

sobreposição entre terra indigena e unidade de conservação (art 59).

Quanto aos projetos anexados, nosso entendimento é o seguinte: a) embora seja

desejável que cada Município reserve uma parcela expressiva de suas terras á
criação de unidades de conll8Mlção, não nos parece adequado estabelecer,
mediante lei federal, a porcentagem das terras municipais que devem ser

destinadas a este fim, como pretende o ilustre Deputado Aroldo Cedraz, mediante
o Projeto de lei 3.475192. Esta é uma matéria de interesse local que, deve ser
decidida pelos govemos e as comunidades municipais. Nos casos de omissAo

grave dos Municlpios haverá sempre a possibilidade da criação de unidades

federais ou estaduais; b) partilhamos da mesma preocupação manifesta pelo

Deputado João Maia mediante o Projeto de lei 1.768/96.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovaçAo, na forma do Subetltutlvo

anexo, do Projeto de Lei n" 2.892192 e do Projeto de lei 1.768196; das emendas
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1, 3 • 5-11, apresentadas pelo DeputadO Luis Roberto Ponte em 19112 ao projeto
original rejeilando-se as de número 2, 4 e 12; e pela "'lelçAo do ProjetO de lei n·

3.47l51S2.

sala da ComissAo, .:u. de .,;,w~ .., de 1999.

r~Btj~/1..
Deputado Fernando Gabelra

Relator

mil - PLANO DE MANEJO: documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservaçAo, se elllabelace o seu
zoneamamo e as normas que devem prellldir o uso da àrea e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantaçAo das estruturas físicas necessárias à geslio da unldede.

mlll - ZONA DE AMORTECIMENTO: àrea no entorno de uma unidade de
conservaçAo, onda as alividades humanal estAo sujeitas a nonnas e restriç6es elpecificas,
com o propósito de minimizar os impactos negativol sobra a unidade;

XIX - CORREDORES ECOLÓGICOS: porções dos ecossistemas natumil ou
oarninaturais, Ilgando unidades de CORlelVaçAo. que poslllbililam entre eIae o ftuxo de
g_s e o movimento ila blola, facilitando a dispersllo de espéCies e a recoIonizaçAo de
áreãs degradadas, bem como a manutençllo de populações que demandam pera sua
sobravivincia áreas com extensAo maior do que aquela das unidades individuais.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
Capitulo 11

DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇAO DA NATUREZA - SNUC

Art. 3· O Sistema Nacionel de Unidades de ConlervaçAo da Natureza _
SNUC é conetiluldo pelo conjunto da unld_s de conservaçAo federais estaduais e
municipais, de acordo com o disposto neata Lei. '

AIt. 4" O SNUC tem OI seguintes obJetivoa:

I - contribuir para a manutençio da diversidade biológica e OI recursos
genéticos no tenil6rio nacional e nas águas jurisdicionais;

11 - proteger ai espécies ameaçadas de extinçllo no Ambito regional e
nacional;

111 - contribuir para a pIH8lVaçAo e a restauraçao da diversidade de
ecossistemas naturais;

IV - promover a sullantabilldade do uso dos recursos naturais;

V • pn:xnover a utilizaçAo dos principios e prálicaa da conservaçio da
natureza no processo de desenvolvimamo; .

VI- proteger paisagenl naturail e pouco alteradas de notável beleza c6nica;

VII - proteger as camcterlslicas relevantes de natureza geoI6gIca,
geomorfológica, espelaol6gica, arqueológica, paleontológicas e cultural;

Vill- proteger e recuperar recursos hfdrlcoa e edàficos;

IX - recuperar ou restaurar ecossistemaa degradados;

X - prcpoo:iona' meios e inoenlivos pa... atividades de pesquisa cientifica,
estudos e mon~o...mento ambientai;

XI- valolizar econ6mica e SOcialmente a diversidade biológica;

XII - favorecer condições e promover a aducação e interpretaçAo ambiantal a
IWOI8l1çio em contato com a natureza e o turismo ecoI6gico; •

XIII- proteger OI reclIfSOI naturais necesaários à sublllst6ncia de popuI8çOea
tradicionais, ralpebndo e valorizando seu conhecimento e sua cuttu... e promovando-as
social e economicamente.

AIt. 5" O SNUC será regido por uma polttlca que:

I • aeaegure que no conjunto das unidades de conaervaçAo estejam
repreaentadas _ lignillcativaa e aooIogicamante viávele das _ populooç6ea,
hábitala e ecouielernal do terrllório nacional e das éguas jurisdicionais, salvaguardando o
patrimônio biológico exislanle;

11 • 8118gure os mecanismos e proce<fimentos necessários 80 envolvimento
de sociedade no estabelecimento e na ravisAo da política nacional de unidades de
conservaçAo;

111 • assegunt a partiàpaçAo afetiva das populações locais na criação,
Implanleçio eg_das unidades de conservação;

IV • busque o apolo e a cooperaçlo de olllanizllçõeS nAoogovemamantais.
de olllanizaç6e1 privadal e pesaoas ftlllcas'pera o desenvolvimento de estudos, pasqllÍl8s
cienlIIicaa, práticae de educaçIo ambianlal, aIivIdadaa de lazer e de turiamo ecoI6gico,
mon~ramenlo, manutençlo e Out"," 8lIvidades de gestlo das unidades de conaervaçlo;

V - Incentive aa popuIllç6ae Iocall e as olllanizaç6es privadas a
Hlabelacaram e administrarem unldadaa de conaarvaçio dentro do sistema nacional;

VI - """llure, nOl C880I pouivail, a lustentabjlidade econômica das
unidades de conlelVaçiO,

Vil • perm~ o uso das unldadas de conservaçio para. a, conll!lVaçAo "in
situ" d. populaç6es d. principaia variantae genélicall _Ivagens dos animais e plantas
domesticados, e outros importantes recursos genéticOllilvutrel;

VIII - assegure que o proceeao de criação e a gastA0 das unidades de
conservaçAo sejam feitos de forma integrada com as polilicas de administraçio das terras e
águ.. circundantes e conlllderando aa condições e necessidadas SOciais e econômicas
locais;

IX - conllldere as oond'lÇÕeI e necessidades das populações locais no
desenvolvimento e adaplaçAo de métOdoI e técnical de uso sustenlàvel dOI recursos
natu,ralia;

X - 9l1l11nta:.àe populaç6es tradlcIonels, cuja subsist6ncia depende da
uliIizaçAo de recursos naturais exielentee no interior das unidades de conservação, meios
de sublllst6ncia allamalivos ou a justa IndenizaçAo pelos recursos perdidos;

XI - ga...nta uma alocaçAo adequada dOI recursos financeiros necassàrios
para que, uma vez criadas, as unidades de conS8lVaçio possam ser geridas de forma
aIicaz e atender aos seus objetivol;

.AIt. 1· EIta lei institui o Sillema Nacional de Unidades de ConaervaçAo,
eatabalac:a crilitioe e nonn.. pera a c:riaçio,. .implantaçAo e gestAo du"unidadH de
conaervaçlo e dilpCla sobre incentivos e penelidades, cóm fundamento no ar!. 3", inciso li,
art. 5·, incleo XXIV, art. 23, inciaoa 111, VI e VII, art. 24, inciso VI, VII e VIII, ar!. 216, inciso V,
e ar!. 225, 5 1·, IncieoIl, li, 111, VI e VII, da Conltiluiçlo Faderal, e tendo em viela a Pol!tica
Nacionel do Meio Amblentá,lnstitulda pela Lei n· 6.936, de 31 de lllloatO de 1981, allalacla
peles Leis n· 7.804, de 18 de julho de 1989 e no 8.028, de 12 de abril de 1990.

Inetllul o Sletama Nacional de Unlcladn de
ConeeMII;ao e di outras provilltllcl..,

AIt. 2" P.... os fins previstos nesta Lei, entenda-se por.

I - UNIDADE/DE CONSERVAÇÃO: espaço tenilorial e seue component..,
incluipdo ae águas jurisdicionais, com caracterlsticas naturail relevantH, Iegalmante
inetiluldo pelo Poder Público, com objlllivol de conlelVaçAo e Iim~es_, sob regime
especial de admlnillraçlo, 80 qual se aplicam gerantias adequadas de protaçio;

11- CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - o manejo do uso humano da biosfera,
compreendendo a preS8lVaçio, a manutençio, a utilização sustantivel, a restauraçlo e e
recuperaçlo do amblanle nllu...I, pe... que pos.. produzir o maior beneficio, em baaes
sullantAvels, às 8luaia gerações, mantendo seu potenclal de satisfazer àl neoaasidedel e
upi...ç6ee dae geraç6as futuras, e garantindo a sobreviv6ncia dos seres vivos em geral.

111 - DIVERSIDADE BIOLÓGICA: a variedade 'de genótipos, espéciee,
populaç6ee, comunidades, ecossistemas e processos ecoló9icos existentes em uma
determinada regiio;

IV - RECURSO NATURAL: o solo, as àgual, a nora, a fauna ou qU8lquer
outro componente dos ecoslllstemas de valor ou utilidade atual ou potencial pera o .....
humano;

V - PRESERVAÇÃO: conjunto de métOdos, procedimentos e pollticaS que
viaem a proleçlo a longo pl1lZO das espéciel, hàb~ats e ecoslllstemas, aUlm da
manutençio dos procellOS ecoI6gicos, prevenindo a simplificaçAo dos sistemal naturais;

VI - PROTEÇÃO INTEGRAL: manutençllo dos ecoslllstemu rMSS de
aIlelllÇ6el causadal por intarfer6ncia humana, admitido apenas o uso indireto doe seus
lIlributos naturais;

VII - CONSERVAÇÃO "IN SITU": conservaçllo das espécies IIllvestres no
seu loclIl de ocorrincia natural;

ViII - MANEJO: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a
conservaçio da dlvlllSldade biológica e dos ecoslistemu;

IX • USO INDIRETO: aquela que nAo envolve consumo, _, dano ou
destruiçio doi recursos naturaia;

X - USO DIRETO: aquela que envolve coleta e uso, comercial ou nAo, dos
l1lCUraoa naturais;

Xl - USO SUSTENTÁVEL: axpIoIaçAo do amblante de maneira a ganenlir a
perenidade doi recuraoa amblentail renovàvels e dos grocessos ecoI6gicoa, mamendo a
blodiverllldade e os demais atributos ecoI6gicos, de forma socialmente ju.· e
economicamente viável;

XII - EXTRATIVISMO: sialema de exploração baseado na coIallI e extraçlo,
de mOdo sustanlàvel, de recursos naturais renováveis;

xur- RECUPERAÇÃO: ~uição de um ecoslllstema ou uma popul8çlo
silvasl... degradada a uma condiçAo nAo degradada, que pode sar diferente de lua
condiçlo original;

XIV - RESTAURAÇÃO: ~uição de um ecosIIlllema ou uma populaçio
_ deglaclada o maia próximo posslvel da sua condição original;

m -POPULAçÃO TRADICIONAL: populllçio vivendo há pelo mancs duas
geraç6ee em um determinado ecollistema, em estreita relaçAo com o ambiente natural,
dependendo de seua recursos nalurais para a sua raproduÇllo sociocullural, por meio de .
atividades de baixo impacto amblenlal.

. XVI - ZONEAMENTO: definiçAo de setores ou zonal em uma unidade de
conseMlÇllo com obJetivOl de manejo e nonnas especlflCOS, com o propósito de
proponcionar OI meIoa e as condiçOes para que todos OI objetivos da unidade pouam ser
alcançados de forma harmOnica e eficaz.

Capitulo I

DAs DISPOlIlÇÕe. PREUMINAREE
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privadas.

XII • busque conferir ás unidlldes de conservação, nos caSOS possiveis e
respenadas as conveni6ncias,da Administraçio, autonomia administrativa e financeira.

XIV - busque proteger grandes lIreas alravés de um conjunto integrado de
unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas

respectivas zonas de amortecimen1o e corredores ecológicos, integrando as diti!rentes
atividlldes de preservaçlto da nalul8Z8, uso sustentável doa rec:ursos naturais e
restauraçAo e recuperaçAo dos ecossistemas.

Art. SO O SNUC será gerido pelos seguintes órgAos, com suas respectivas
alribuiçóes:

I - Órgllo Superior. o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com
as atribuições de avaiar o SNUC e nele induir as unidades de conservaçio compatlveis
com esta Lei;

11 • ÓrglIo Central: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, com as funções de subsidiar o CONAMA, coordenar a
implantaçio do SNUC, propor a criação e administrar as unidades de con8llrvaçlto federais.

111 _ órgAos Estaduais e Munidpais: os órgAos ou entidades dos Estados e
Municípios responsáVeis pela criação e administraçAo de unidades de conservação.

Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do
CONAMA, unidades de conserv8Çflo estaduais e municipais que, concebidas para alender
a pecuiaridades regionais ou locais, pOHuam objetivos de manejo que nAo possam ser
satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta lei e cujas caraderisticas
permitam, em relaçlto a estas, uma dara distinçlo.

CaplluloNl

DAS CATI!GORlAS D~ UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 7" As unidades de COllSSlVaçlo integrantes do SNUC dividem-se em
dois grupos, com caracteristicaS especificas:

I - Unidades de ProIeçlo Integrai;

11 - Unidades de Uso Sustentável;

§ 1° O objll1ivO b*sico das Unidades de ProIeçlo Integral It prelelVar a
nalureza, sendo admitido ~as o uso indireto doa seus recursos naturais, com exceçlo
doa casos previstos nesta lei.

§ Z' O objetivo báSico das Unidades de Uso Sustentável é oornpatibilzar a
oonservaçlto da nalureza com o uso sustentável de parcala doa seus recursos naturais.

Art. eo O grupo das Unidades de Proteçio Integrai é oornposto peles
seguintes categorias da unidade de conservaçio:

1- Estaçlo Ecol6gica;

11 - Reserva Biológica

111- PllllIue Nacional;

IV· Monumento Nalural;

V - Refúgio de Vida Silvestre.

AIt 11. A Estação Ecológica tem como objetivo a preservaçAo da natureza e a
realizaçAo de pesquisas denUficas.

§ 1° A EsteçAo Ecológica é de posse e domlnlo públicos, sendo que as *_
parUculares induIdas em seus limnes serAo desapropriadas, de acordo com o que dispOll a
/aj.

§ 2" É proibida a visn8Çflo pública, eX08lO quando com objotivo educacional,
de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento especifico.

§ 3° A pesquisa dantlfica depende de autorização prévia do órgAo
responsávef pela edmlnfstraçAo da unidade e está sujeita às condições e restrlç6es por este
estabeloddas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ <I' Na Estação Ecológica só podem ser permitidas a~eraç6es dos
ecossistema. no caso de:

I - medidas ~ue visem a restauraçAo de ecossistemas modificados;

11 - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;

111 • colela de componentes dos acossírrtemas com finalidades dentiflCSs;

IV - pesquisas cientificas, cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que
aquele causado pele timpias obsorvaçAo ou pela coillla controieda de componentes dos
IlCOStislemas, em uma àrea correspondente a no màximo três por cento da axtensAo total
da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservaçAo integral da
biela e demais atributos naturais existentes em seus Iimnes, sem interierênd& humana
dlreta ou modifiC8ÇÓes ambientais, exCllluando-se as medidas de recuperaçAo de seus
IlCOStistemas alterados e ss aç6es de manejo necessàrias para recuperar e preservar o
equillbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

§ 1° A Reserva Biológica é de pÓsse e dominio públicos, sondo que as àreas
perticulares induldas em seus Iim~es ser60 desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
lei. .•

§ 2" É proibida a visitaçAo pública, exceto aquela com objetivo educacional,
da acordo com regulamento especifico.

§ 3° A pesquisa cientlfica depende de autorizaçao prévia do órglo
responsável pela administraçAo da unidade e està sujeitá às condições e restriç6es por este
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 11. O Parque NaciOnal tem como objetivo básico a preservaçAo de
ecossistemas naturais, em geral de grande beleza c6nica, a realizaçAo de pesquisas
dentlficas e o desenvolvimento de atividades de educaçAo e intorpretaçllo ambiental, de
recreaçio em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§ 1° O Parque Nac:ional é de _ a domfnJo púbicos, sendo que as àreas
parUculares induldas em sous limRes serio desapropriadas, de acordo com o que dispOll a
leI.

§ 2° A visnaçAo pública està sujona às normas e restrições estabeloddas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órg.o responsável por sua
adrrtinirrtraçt\o, e àquelas previstas em regulamento.

§ 3° A pesquisa dentlfica depende de autorizaçAo prévia do órgão
responsável pela administraçAo da unidade e está sujeita ãs condições e restrições por este
estabeloddas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ <10 As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Municlpio,
semo denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural MuniCipal.

AIt 12. O Monumento Natu",' lem como objelivo básico preservar sítios
naturais raros, singulares ou de grande befeZ:8 cênica.

§ 18 O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde
que seja possível compatibiüzar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos
recursos naturaIS do loca! peJos proprietários.

§ 2" HavendO incompatibiHdade enlre os objetivos da área e as atividades
privadas ou nAo havendo aquiescéncia do proprietãrio ãs condições propostas pelo órgão
respon5á~ pela administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com
o uso da propriedade, a área deve ser desapropnada, de acordo com o que dispõe a lei

§ 3° A viSitaÇl\o pública está sujeRa ãs condições e restrições estabeleCidas
no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administraçiio e àquelas previstas em regulamento.

AIt 13. O Refúgío de Vida Silvestre tem como objetivo proteger os ambientes
naturais necessários ã eXist!ncia ou á reproduçAo de espéCies ou comunidades da nora
local e da fauna re!lidente ou migratória.

§ 1° O Refúgio de Vida Silvestre pode ser consmuido por áreas particulares,
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilízaçAo da terra e
dos recursos nalurais do local pelos propnotários.

§ 2" Havendo incompatibilidade entre o. objetivos da área e as aUvidades
privades ou nAo havendo aquiescéncia do proprtetário ãs condições propostas pelo órgAo
responsável pela edministraçiio da unidade para a coeXist!ncia do Refúgio de Vida Silvestre
com o Uso da propriedade, a área deve ser desapropriada. de acordo com o que dispõe a
lei.

§ 3° A visilaçAo pública està sujena ás normas e restrtções estabeleCidas no
Plano de Manejo da unidade, ás normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
edministraçAo, e àquelas provistas em regulamento.

§ <10 A pesquisa Cientiflca depende de autorização prévia do órgão
responsável pela adminlstraçAo da unidade e está sujena às condições e restrições por este
astabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

Art. 1<1. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes
oalegorias de unidade de conservaçAo:

, • Área de Proteção Ambiental;

11 - Área de Relevante Interesse Ecológico;

111 - Flor1lsta Nacional;

IV - Reserva Extrativista;

V - Reserva de Fauna;

VI - Resarva Ecológico-Cu~ural;

VII- Reserva Particulardo Património Natu",';

Art. 15. A Área de ProIeçllo Ambiental é uma área em geral extensa, com um
certo grau de ocupação humana, dolada de atributos abióUcos, bl6ticos, estéticos ou
cu~uraiS especialmente Importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populaçAo
humanas, e tem como objetivos báSicos proteger a diversidade biológica, disdplinar o
processo de ocupação e assegurar a susfentabiHdade do uso dos recursos naturais.

§ 1° A Área de Proteçllo Ambiental é constnuida por terras púbiicas ou

§ 20 Respeitados 05 limites 'constitucíonais, podem Ser estabelecidas normas
e reStrições para a utitizaçAo de uma propriedade pnvada localizada em uma Área de
Proteção Ambiental.

§ 3° As condições para a realização de pesquisa Científica e vísnação pública
nas àreas sob domlnio púbiico serlio estabeloddas pelo órgão gestor da unidade.

§ <10 Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as
condições para pesquisa e visitaçlo pelo púbiico, observadas as exig!ncias e restriçõe.
legais.

§ 5° A Área de· ProIeçlo Ambiental é gerida por um Conselho Deliberativo,
presidido peio órglo responsável por sua administraçt\o e' constituldo por represenlantes
dos órgoos públicos, de organizaç6es· da sodedade cIvi1 e da população residente,
conforme se dispuser em regulamento e no ato de criaçt\o da unidade.

Art. 1&. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em gerai de .
pequena extensoo, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características
naturais extraordinárias ou que abriga exemptares raros da biota regional. e tem como
objetivo manter OI ecossistemas naturais de impartllncia regional ou local e regular o uso
admissivel dessas áreas, de modo a compatibHízà-1o com os objeUvos da conservaçAo da
natureza.

§ 1° A Área de Relevante Interesse Ecológico é constitulda por terras
públicas ou privadas.

§ Z' Respeitados os limnes constitudonais, podem ser estabelecidas normas
e restrições pa", a ulílizaçAo de uma propriedade privada localizada em uma Área de
Ralevante Interesso Ecológico.
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AIt. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objativo básico o uso múltiplo sustentával dos
.....nsoe tIorest8Is e a pesquisa cientlfica. especialmente de métodos para exPiõraçáo
sustentável de tIorUaa nativas.

§ 1° A Floresta Naàonal é de posse e domlnio públicos. sendo que as áreas
palticulares incIuldos em ..... imites devem ser desapropriadas de acordo com o que
dIsp6e e Lei.

§ 2" É permitida a presença de populações tradicionais nas Florestas
Nacionais. conforme o disposto no art. 24 desta Lei, em regulamentação especifica e no
Plano de Manejo da unldada.

§ 30 A visitllçJo pública é permitida. condicionada às normas estabelecidas
para o manejo de unidade pelo órglo relponsável por sua administmçáo.

§ 40 A pesquila é permitida e incentivada, sujeltando-se á prévia autorizaÇAO
do órglo responsável pela administraÇAo da unidade. ás condições e restriçOel por este
astlbelacldu e iqUelal previstas em regulamento.

§ 50 A Floresta NIláOl1al disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo
órgIo responúvel por sua administração e constiluldo por representantes de órgAoll
públicos, de orvaniZaçOel da sociedade civil e, quando for o caso. das popuIaçOa
tradIciOnail nuidenl8l

§ 60 A unidade desta categoria. quando criada pelo Estado ou Municlplo. será
denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.

AIt. 18. A Reserva Extrativista é uma área Utilizada por populeç6es
tradicionail, cuje subsistAncia baseia-se' no extrativismo e. complementarmente, na
agricuKura de subslltAncla e na crtaçAo de animais de pequeno porte, e tem como objetivos
bMlcol plIlIeger os meios de vida e a cuKura desses populeç6es. e assegurar o uso
I~ doi recursos naturais da unidade.

§ 10 A Reserva ExtrativilllI • de domlnio público,. com uso concedido ás
popuIaç6es tradicloneil conforme o disposto no art. 24 desta Lei e em regu\ementaçAo
especillce, sendo que as áreas perticulareS induldas em seus imites devem ser
desapropriadas. de acordo com o que dilp6e a lei.

§ 2" A Reserva Extrativista é gerida por um Conselho Deliberativo. presidido
pelo órgIo responsável por sua administração e constituldo por representantes de órgIoa
púllIlcos. de orvaniZllç6es de ~ade civil e das populações tradicionais residentes na
.... confom1e 18 dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

S3" A~ pública é permitida, desde que compatível com os interesaes
locais a de acordo com o dilposto no Plano de Menejo da área.

§ 40 A pesquisa cientlfica é permitida e incentivada, sujeitendo-se á prévia
autorizaçAo do órgIo responsével pela administraçio da unidade, ás condiç6es e restrlç6es
por aste estebelecldas e às normas previstas em regulamento.

§ 50 O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho
lleIiblInItivo.

§ 60 SIo proibidal a exploração de recursol minerais e a caça amadorilltica
ou prcftuIonaI.

§ 7" A exploração comercial de madeira só será admitida em liluaç6es
espacIeil e complementares ás demais atividades desenvolvldal na Reserva Extrativista,
conforme o disposto em regulamento e no Pleno de Manejo da unidade.

AIt. 19. A Reserva de Fauna é uma àrea natural com popu\eç6es animail de
8IpécieI nativas, tenestres ou aquàtlcal, residentes ou migratórias. adequadas para
atudos tilcnico-ciantlficos sobre o manejo econ6mico sustentável de recursos faunlltlcos.

§ 1°A Reserva de Fauna é de posse e dominio públiÕos, sendo que as áreal
particulares inctuldas em atUI Umijes devem ser desapropriadas de acordo com o que
dilp6e a lei.

§ 2" A vllilaçAo pública pode ser permitida, desde que compatlvel com o
manejo da unidade e de acordo com as normal estabelecidas pelo órgAo responsável por
sua administraç6o.

§ 3° É proibido o axBIClcio de C8ÇlI amadorlstica ou profiulonaI.

, § 4° A comercialização dos produtos e subprodutos resuaBntes das
pesquisas obedecarà.ao dilposto nas leis sobre fauna e regulamentol.

Art. 20. A Reserva. EcoIógico-CuKural é uma área natural que abriga
populaçOel tradiciollllil. cuja exisl6ncia besele-se em sistemas sustentáveis de exploraç6o
dos rectKSlll naturaii. _nvolvidos ao longo de gerações e adaplados ás COlldiç6es
ecoIógical locais, e que desempenham um papel fundemental na proteção da natureza e
na manutenção da diversidade biológica.

, §. 1° A Reserva EcoIógico-CuKural tem como objetivo básico preservar a
natureza e, aci:.meamo tempo, assegurar as condições e OI meios necessáriol para a
reproduçAo e e melhoria dos modos de vida e de exploração dos recursos naturais das
populaç6e1 tradicionail, bem como vaiorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as
técnk:as de manejo do ambiente desenvolvidol por estas populaç6es.

§ 2" A Reserva EcoIógico-CuKurat é de domínio público. sendo que as àreas
ptIIticulares incluldas em seus Umiles devem _. quando necessário. desapropriadal. de
llCOldo com o que dilp6e a lei.

§ 3° O uso das áreas ocupadal pelas populaç6es tradicionais será regulado
de acordo com o diIposto no ali. 24 desta Lel e em regulamentação especifICa.

S 4° A Reserva Ecológico-Cullural é gerida por um Conselho Deliberativo.
p..- pelo órg60 rtlpOllséval por sua administração e constituldo por representantal de
órgIos PÚblicol. de organizaç6es da sociedade civil e das populaç6es tnsdicionais
residentel na àiea. conforme se dispuser em regulamento e no ato de criaçIo de unidade.

§ 5° As atividades desenvolvidas na Reserve EcoIógico-CuRural obedecerAo
às seguintal col).diç6es:

a) é permitida a viailaçAo púbica. desde que compatlvel com os íntere_
locais e de acordo com o dÍlposto no Pleno de Manejo da área;

b) • permitida a incentivada a pesquisa CientiflC3. sujeRando-se à prévia

autorizaç60 do órglo responsável pela admlnIstraçAo de unidade. às condiç6es e nestrIç6es
por este estabelecidas e ás normas previstas am regulamento;

c) é proibida a extraçIo comen:ial de madeira. a exploração de recurms'
minerais e a C8ÇlI amedorllltica ou profislional.:

d) deve _ sempre considerado o equillbrio dinAmic\> entre o tamanho da
populaç6o e a conservaçlo:

e) é admitida a axpIorlIç6o de componentel dOI econislemal naturail em
regime de manejo sustentável e a lubstitulção da cobertura vegetal por elpécles cultiváveis
em pequenas àreas, desde que IUjeitas às Imitaç6es legais e ao Pleno de Manejo da álaII.

§ 60 O Plano da Manejo da Reserva EcoIógico-CuRural será aprovado pelo
COllselho Deliberativo da unldada. •

AIt. 21. A Reserva Padlculer do Palrim6nio Nelural é uma área privada,
gravade com perpetuidade, com o objalivo de conservar a diversidade biológica.

§ 10 O gravame de que trata astellltigo constará da termo de compromisso
assinado perante o órglo amblantaI, que veIiIicarà a exist6ncia de interesse público, e será
avelIlado à margem da inSCllçáO no Reglslro Público de lmóveia.

§.2" Só·poderá _ pennitida,-na'-RaHMl-Particular do Pa1rIm6nioNaturat.
conforme se dispuserem regulamanto e no Plano de Manejo da Unidade:

I - a pesquisa cienti1lca:

11- a VIIitllÇ60 com objetivos turlsticos, recreativol • edllCllCÍOl!als;

111 • a axtraçIo de recunsoe naturais, exceto m.adeira, que nAo coloque em
risco as espécies ou OI ecossistemas quejul1ilicatarn a crlaçIo de unldede.

§ 30 Os órg60s integrentas.do SNUC. sempre que polllvel .. oportuno,
prestaráO oriantaçIo técnica e cienti1lca ao proprleIirio de Raa.va Particular do Património
Natural para lIIaboraçIo do Pleno de Manejo, prctaçio e gastA0 da unidade.

CapllulolV

DA CRIAÇÃo, IMl'l.ANTAÇÃo E GESTAo o.u UNIDADES DE CONeRVAÇÃO

AIt. 22. As unldadas de con18rvaçAo alo criadas por ato do Poder Público.

S 1° Do Decreto de crlaçIo devem constar os seus objetivos básicos, o
memorial deSClitivo do pertmetro da i_, o órgIo responsével por sua adminiatraç60 e. no
caso das R8l8/Vas Extrativistas. das R.-val EcoIógico-Cullurais e. quando for o caso.
daI Florestal Naàonais, a populaçloo tradicional destlnetàrla.

§ 2" A CIiaçIo de uma unidade de conaervaçio deve ser precedida de
estudos técnicos e. quando criadal pelo Poder Execulivo. de ampla consulta à populaçAo
local, que vive na área e no amorno da unldada· proposta. aos órglos de govemo, a
instltulçOes de pesquisa e a organizaç6as da lOciadade civil, madiant, audi6ncias públical
e Outrol mecanilmos que permitam Identificar a Jocalizaçio. a dimenllo e os Iim~es mais
adequados pare a unidade. conforme se dispuser em regulamento.

§ 3" No proctIlO de consub de que trata o parágrafo anterior, o Poder
Público é obrigado a fornecer infonnaçOes adequadas e inlaIiglvels à populaçlo local e a
outras partas interessedas, dando-lhel tempo suficiente para que posssm contribuir com
suo proprias~.

§ 4° Na crlaçIo da EstaçAo Ecológica ou Raa.va BloIógica n60 ~ obrigatória
a consulta de que traia o § 2" dastl artigo.

§ 5' As unidadas de conservaçio do ll/Upo de Uso Sustentável podem _
transformados palcialrnente em unidades do grupo de ProlaçAo Integral, por ato do mesmo

nivel hi8rálquico ao que criou a unldade. desde que obadlládol OI procedimentos de
consulta estabelecidos no § 2" deste artigo.

§ 6° A ampllaçlo doi limites de uma unidade de COIlSlllVlIçáo, sem
modilicação dos seul imites originais. exceto pelo ac<éscimo proposto, pode ser felta por
ato do melmo nlvel hierárquico ao que criou a unidade, dasde que obedecidos os
procedimentos de consub estabeIllcldos no S2" _ artigo.

§ 7" A desafeIaçIo ou redução doIlmlles de uma unidade de conservaçAo
só pode ser!eita..medlanteJeielpec.-

AIt. 23. A área em estudo para a crlaçIo de uma unidade de conservaçlo
pode .... objeto de interdição administrativa provilÓfill, mediante Decreto do Poder
Executivo, quando houver. a critério do órglo ambiental competente. risco de dano 80S
recursos naturais a6 existentel.

§ 1° O órglo ambiental competente notillcará da interdição os proprietários e
moradores das áreas afetadas. bem corno as auloridades federais. estaduail e municipais
int_sedas.

§ 2" A notificaçlo a que se refaIe o parágrafo anterior será ftile:

I - diretamente 80S proprialários e moradoles, quando conhecidos;

11 - direlamente 80S órgIos e entidades mencionedol no parágrafo anterior,
na pessoa de seus dirlgentes;

111 - em qualquer caso, por meio de publicação no Diário Oficial da Unlio •
doi Estados nol quais estiver compreendida a àrea em estudo.

§ 3" Ou notiIlcaç6es a que se refenl o § 1° deste artigo, constaria diretrizes
geraia flIllV*Hiaa para uso a ocupaçAo do espaço flsico duranlAt o perlodo de interdiçlo.

§ 4° Na áraa interdaada • proibida a concellio de licenças para pesquisa e
lavra de minérios. e construçIo de bemlgens e estnedel ou qualquer obra potencialmenta
degradadora dos ambientes naturais, bem como o ínicio da quálquer nova forma de
explotaçlo coman:IaI dos seus l1lClIlWOS nalumia.

§ 5° As popular;6atI residentea na área interdIIada poderio continuar a
desenvolver el atividades _sérias à lUa lUbI/ItAncilI, mediante a orientaçio e o apolo
e conforme as normos estebelecldo pelo órgIo ambiental competente, a fim de assegurar
se a COIlS8IVlIÇIo dos atributos naturais.
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§ 6° Os proprietário. do. bens e teCUrsosEl.mpreendidos nl!. á",a in\erd~ada,

bem como as populaçõe. relIideme. que deles façam uso, são responsáveis por sua
integridade.

§ 7° A destinação final da área imerditada deve ser definida em um prazo
máximo de dois ano., prorrogável por igual periodo, mediante decisão do CONAMA, ou,
quando for o caso, do. Con.elhos Estaduais ou Municipais de Meio Ambiente, findo. os
quais o ato de interdição perderá o seu efeito.

Ar!. 24. A posse e o uso das área. ocupadas pelas populações tradicionais
nas Reserva. Extrativista., Florestas Nacionai. e Reserva. Ecológico-Cutturais serão
regulados por contrato de concessão de direito real de uso.

§ 1° As populações de que traia este artigo obrigam-se a participar da
preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação.

§ 2" O uso dos recu",os naturais pelas populações de que trata este artigo
obedecerá á. seguinte. normas:

I - proibição do uso de espécies localmente ameaçada. de extinção ou de
práticas que danifoquem os seus hábitals;

11 - proibição de práticas ou atividadas que impeçam a regeneração natural
dos ecossistemas; .

111 - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da
unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.

Ar!. 25. O subsolo e o espaço aáreo integram os limttes dàs unidades de
conservação.

Ar!. 26. As unidades de conservação devem possuir uma zona de
amortecimento e. quando conveniente, corredores ecológicos.

§ 1" O órgão amblenlal competente estabelecerá normas especificas
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos
corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§ 2" Oslimttes da zona de amortecimento, em faixa nunca inferior a 10 (dez)
quUômetros, e dos corredores ecológicos ~ as respectivas normas de que trata o parágrafo
anterior poderão ser definidas no ato de cnação da Unidade ou postenormente.

Ar!. 27. Quando existir um mosaico de unidades de conservação de
categorias diferentes ou não. próximas, justa~stas ou sobreP,Dstas. e ou~ras áreas
protegidas púbHcas ou privadas, a gestAo do.conjunto d~verá ser fatta de forma Integrada e
participativa, considerando-se os seus distintos obJetiVOs de conservação, de forma a
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversldade e o
desenvolvlm'l.nto sustentável no contexto regional.

Parágrafo único. Os mosaicos possuirão um Conselho DeUberativo,
const~uido por representantes de órgãos púbUcos, inclusive municipais, da popul.ação local,
da comunidade cientifica e do organizações nãcrgovemamentais, conforme se dispuser em
regulamento.

Ar!. 28. As unidade. de conservação de todas as categorias devem dispor
de um Plano de Manejo.

§ 1" O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação,
sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, inauindo medidas com o fim de
promover sua integração á vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§ 2" Na elaboração, atualózllr;ão e implementação do Plano de Manejo da.
Reserva. Extrativist.., da. Reservas Ecológico-Cutturaís, das Areas de Proteção.Ambiental
e quando couber, das Florestas Nacionais, será assegurada a ampla partiCIpação da
~pulação residente e, no caso dos Monumentos Naturais, dos Refúgios de Vida Silvestre e
das Areas de Relevante Interes.e Ecológico constiluidas por áreas particulares, dos
proprietário•.

§ 3° O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve .er elaborado
no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

Ar!. 2V. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer atteraçõe.,
atividades ou modalidadas de utiUzação em desacordo com os seus objelivo. e o seu Plano
de Manejo.

PlIIágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as
atividades e obras desenvolvidas em uma unidade de conservação devem se limitar
àquela. destinada. a garantir a imegridade do~ teCUrsos que a unidade objetiva proteger,
assegurando-se ás populações tradicionais porvemura residemes na álea, as condiçOe. e
os melos necessário. para a satisfaçAo de suas necessidades materiais, sociais e culturais.

Ar!. 30. As unidade. de conservação do grupo de Proleção Integral di.porão
de um Conselho Consultivo, presidido pelo 6rgllo respon.ável por sua administração e
constiluido por represemantes de 6rgAo. púbiicos, de organizações da sociedade ciitU, por
proprietário. de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural,
quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2" do art. 43, da. populações tradicionais
residentes, conforme se di.puserem regulamento e no ato de criação da unidad~.

Ar!. 31. As unidades de conservaçAo podem ser geridas por organizações
privadas, sem fins lucrativos, com objetivos afins aos da unidade, mediante conv6nio ou
contrato com o 6rgllo responsável por sua gestAo, aprovado pelo CONAMA ou, no caIO das
unidades estaduais ou municipais, pelos respectivo. Conselhos de Meio Ambiente.

Ar!. 32. É proibida a imrodução nas unidades de conselVaçllo de espécies
nAo Integrante. do. ecossistemas protegidos.

§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo as Areas de Proteção Amblenal,
a. Florestas Nacional., as R....rva. Extrativistas, a. Reservas Ecol6gico-Culturais e as
Reserva. Ecológicas integradas, bem como o. animais nece.sários á administraçio e ás
atividade. das demais unidades de conservaçAo, de acordo com o que se dispuser em
regulamemo e no Plano tle Manejo da unidade.

S2" Nas áreas parliculareslocalizada. em Refúgios de Vida Slívestre, podem
ser criados animais doméstlco. considerados compatlveis com as finalidade. da unidede,
de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo. .

Ar!. 33. O IBAMA, bem como o. 6rgAos ambientais dos Estados e
Municipjos, arlicular-se-ão com a comunidade ciemifica com o propósito de incentivar o

desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidlldea de
conservação, e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o
conhecimento das populações tradicionais.

§ 1° As pesquisa. cientiflC8s nas unidades de con.ervaçAo nia podem
co(ocar em risco a sobrevívência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

§ 2" A realização de pesquisas cientificas nas unidades de conservaçAo
depende de aprovaÇão prévia e está sujeita 11 fiscalizaÇão do órgão responsável por sua
administração.

§ 3° Os órgllos competentes podem t...nsferir para as instituições de
pesquisa nacionai., através de acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesqul.as
cientificas e da credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservaçAo.

Ar!. 34 A exploração comercial de produtos obtidos ou desenvolvidos a partir
dos recursos naturais de uma unidade de conseNação sujeitará o beneftCiário a
pagamento, cuja soma será destinada à manutenção da unidade e, quando for o caso, á
população tradicional residente na área, conforme se dispuser em lei e regulamentos.

Ar!. 35. Os 6rgãos responsável. pela administração das unidades de
conservação podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou
internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizaçOes privadas-""Ou públicas
ou de pessoa. fisicas !'lua desejarem colaborar com a .ua conservaçAo.

Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao 6rgão gestor
da unidade e serão utilizados exciusivamente na sua implantaçAo, gestão e manutenção.

Ar!. 31. Os 'recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de
Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras fome. serão aplicados
de acordo com os seguimes critérios:

a) até 25% (vime e cinco por cento), e nAo menos que 20% (vinte por cento),
na implementação, manutenção, e gestAo da própria unidade;

b) até 60% (sessenta por cento), e nllo menos que 50% (cinqüema por
cento), na indenizaçAo de terra. de. propriadade privada e, quando for o caso, no
reassemamento, indenizaçllo ou compen.ação, nos termos do arl 43, de populaçOes
resldemes em unidades de conservação do Grupo;

c) 'até 30% (trinta por cento), e não menos que 15% (quinze por cemo), na
implemenlaçAo, manutenção e gestão de outras unidades de conservaçao do Grupo de
Proteção Integral. .

Parágrafo .único. O disposto neste artigo não se aplica aos recursos oriundos
de fontes de custeio.

Ar!. 37. Na hipótese de empreendimento de signiflClllivo impacto ambientai,
assim considerado pelo 6rgão ambiental competente, com fundamento em estudo de
impacto ambi~ntal e re.pectivo relat6rio - ElA/RIMA, o empreendedor, para efetto de
compensação pelo. dano. causado. aos ecossistema., é obrigado a implamar e manter
uma unidade de conservação de proteçAo integral.

§ 1° Ao 6rgllo ambiental compete definir a categoria adequada de unidade de
conservação a ser implantada, bem como a Iocalizaçllo, o tamanho e oJtras caracteristicas
relevames, considerando a. propostas apresentadas no ElA/RIMA e ouvindo o
empreendedor.

§ 2" O montante dos recursos empregados na impianlação da unidade de
conservação não pode ser inferior a 0,5% (meio por cemo) dos custos totais previsto. para
a implanlação de empreendimento.

§ 3° A implamaçêo de uma unidade de conservação, na hipótese prevista
neste artigo, é um dos requisitos para o licenciamento do empreendimento.

Capitulo V

Dos INCENTIVOS, ISENÇÕES EPENAiJOADEs

Ar!. 38. As áreas de propriedade privada inciuidas em Refúgios de Vida
Slívestre e em Monumemo. Naturais, bem como as Reservas Particulares do Patrimônio

Natural, são consideradas como não aprovettllveis, para fins de tributação.

Ar!. 39. A ação ou omissáo das pe.soa. fisicas ou juridicas que importem
inobservância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à
fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem com às suas
instalações, sujeitam os infratores às seguintes penaiidades administrativas, independentes
ou cumuladas:

I- mutta, no valor e na forma estabelecida no art. 75 da Lei n" 9.605, de 13
de fevereiro de 1998;

11 - apreensão dos produtos coletado. e dos equipamento. introduzidos ou
utilizados na área;

111- embargo das obras ou iniciativas não autOrizada., ou que não obedeçam
ás prescrições regulamentares;

IV - cancelamento ou suspensão da isenção tributária de que trQta o art. 38
desta lei, de acordo com a extensão do dano, com a correspondente cobrança do tributo
que seria normalmente devido desde a data de inicio da isenção, incluindo os acrtlscimos
iegais.

§ 1" No cometimento simultãneo de duas ou mais infraçOes serão aplicadas,
cumulativamente, as penalidades a elas cominadas.

§ 2" A aplicação das panalidades previstas neste artigo não exonera o
infrator das cominações administrativas e penais cablveis, previstas na lei nO 9.805, de 13
de fevereiro de 1998. .

Ar!. 40. Oê-se ao art. 40 da Lei nO 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, a
seguinte redação: ;

"Art. 40. Causar significativo dano á flo..., 11 fauna e aos demais
atributos naturais das Unidades de Con.ervação de Proteção Integral e das
suas zonas de amortecimento:

Pena - reclusão, de dois a sais anos.
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privado.
§ 2' A Reserva da Blosfara ,; constKulda por áreas de domlnlo público ou

§ 5' A Reserva da Biosfera Íl reconhecida peio Programa Intergovemamental
"O Homem e a Biosfera· MAB", estabelecido pela UNESCO, do qual o Brasil Íl membro.

. § 3' A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservaç4o
já criadas pelo Poder Público, respeKadas as normas legais que disciplinam o manejo de
cada categoria especifica.

§ 4' A Reserva da Bloofera Íl gerida por um conselho deHberativo, formado
por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da
populaçAo residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de conslituiçAo da
unidade.

Ar!. 52. O IBAMA organizará e manterá úm Cadastro Nacional de Unidades
de Conservaç4o, com a colaboração dos órgãos estaduals e municipais competentes.

§ l' O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de
cada unidade de conservaç40, inciuindo, dentre outras caracteristicas rélevantes,
informações sobre espécies ameaçadas de extinçlio, sKuaç40 fundiária, recursos hldricos,
clima, solos e aspectos sociocuijurais e antropológicos.

§ 2' O IBAMA divulgará e colocará à disposição do público intaressado os
dados constantes do Cadastro.

Art. 53. O Poder executivo Federei submeterá á apreciação do CongrellO
Nacional. a cada dois anos, um relatório de avaliaç40 global da sKuação da conservação da
natureza no Pais. com as conclusões e sugestões pertinentes.

Ar!. 54. Os mapas e cartas oficiais devem Indicar as áreas que compOem o
SNUC, de acordo com os subsidios fornecidos pelo IBAMA.

Art. 55. O IBAMA eiaborará e divulgará periodicamente uma relaçl\o revista e
atualizada das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extlnçlio no tenitório brasileiro.

financiamento a proprietário, pel108 fisica ou juridica, qUI> não tenha regula_ a área de
reserva legal de sua propriedade.

§ 3' A propriedade cuja reserva legal não.tiver sido regularizada nos termos
deste artigo dave ser considerada improdutiva para fins de taxaç40.

§ 4' A área de reserva legal desprovida de sua cobertura vegetal nativa deve
ser restaurada, por via natural ou através de prilticas artificiais.

Ar!. 47. Excluem-se das indenizações referentes á regularização fundiária
das unidades de conservação, derivadas ou não de desapropriaç4o :

I • as áreas de preservaçio permanente previstas em lei;

11 - as áreas de reserva legal que não forem objeto de piano da manejo
florestal sustentado ou estudo de impacto amblantal aprovados pelo órgão competente;

111- as espécies arbóreas declamdas imunes de corte pelo Poder Público.

IV - expectativas de ganhos e IUClD cessante;

V - o resuijado de cálcuio efetuado mediante.a operaç40 de juros compostos.

Ar!. 48. A Instalaçio de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e
infra--estrutura urbana em geral em unidades de conservação onde estes equipamentos são

admitidos, depende de prévia aprovaç4o do órgão responsável por sua administraç4o, sem
prejulzo da necessidade de eiaboraç4o de estudos. de impacto amblerrtal e outras
exigéncias legais.

Art. 49. O órgão ou empresa, público. ou privado, responsável pelo
abastecimento de água ou que faça uso de recursos hldricos, beneficiário da proteç4o
proporcionada por uma unidade de conservaçio, deve contribuir financeiramente para a
proteç4o e Implementaç40 da unidade, de acordo com o disposto em regulamentaç40
especifica.

Ar!. 5lI. O órgão ou empmsa, público ou .privado, responsável pela geração e
dlstribulç40 de energia elétrica, beneficiário da proteç4o oferecida por uma unidade de
conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade,
de acordo com o disposto em regulamentação específica.

Art. 51. A área de uma unidade de conservaçio do Grupo de ProIeç4o
integral é considerada zona rural, para 0$ efeijos legais.

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unldedes de conservaç40 de
que tmta este artigo, uma vez definida formalmente, nAo pode ser transformada em zona
urbana.

§ l' Entende-se por Unidades de Conservaç4o de ProIeç!o Integral
!s Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, oa
Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.

§ 2' A ocorr6ncia de dano afetando espécies ameaçadas de extinç40
no Interior das Unidades de Conservaç4o de Proteç4o Integral será
considerada circunstlncia agravante para a fixaç40 da pena.

§ 3' Se o crime for culposo, a pena será reduzida á metade."

Ar!. 41. Acrescente-se á Lei n' 9.605, de 13 de fevereiro de 1996 o seguinte

"Art. 40A. Causar significativo dano à fiora, à fauna e aos demais
atributos naturais das Unidades da Conservação de Uso Sustentável e das
suas zonas de amortecimento:

Pena - reciusão, de um a trãs anos.

§ l' Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as
Áreas de Pr0teç40 Amblental, as Áreas de Relevante InterellB Ecológico, as
Flor..tas Nacionais, as Reservas Extrativlstas, as Reservas de Fauna, as
Reservas Ecológlco-CuKurais e as Reservas Particulares do PatrimOnlo
Natural.

§ 2' A ocorr6ncia de dano afetando espécies ameaçadas de extlnçAo
no interior d.. Unidades de Conservaçio de Uso Sustentável será
conslderade clrcunstilncia agravante para a flX8ÇAo da pena.

S3' se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade."

art.40A:

CapttuloVI

DAlI RESERVAS DA BIOSFERA

Ar!. 42. A Reserva da Bloofera Íl um modelo, adotado Intemacionalmente, de
gestAo integrada, partlclpativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos
bUicos de preservaç40 da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de
pesquisa, o monKoramento ambientai, a educaç40 ambientai, o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populaçOes.

§. l' A Reserva da Bloofera Íl constitulda por uma ou várias áreas-núcleo,
destinadas à proleçlo Integral da natureza; uma ou várias zOQas de amortecimento, onde
só do admKldas atividades que nAo resuKem em dano para as áreas-núc!eo; e uma ou
vàrial zonas de translçAo, sem IImKes rlgldos, onde o processo de ocupaç40 e o manejo
dolI recursos naturais s60 pillnejados e conduzidos de modo particlpatlvo e em bases
sustentáveis.

Capitulo VII

DAlI DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Ar!. 43. As populaçõas tradicionais residentes em unidades de conservaçAo
nas quais a presença destas populações não estiver prevista nesta Lei, serão reassentadas
pelo Poder Público, em local e condições acordados entre .s partes, salvo se as
populações, no iodo ou em parte, optarem por outras formas de indeniza.;ão ou
compensaçlo pelos recursos perdidos.

§ l' O Poder Público fomecerá os recursos e os meios necessários para o
reassentamento de que lI1lta este artigo.

S2' AtÍl que seja poaslvel efetuar o reassentamento de que trata este artigo,
serlo estabelecldas norm.. e ações especlficaa destinadas a compatibilizar a presença das
populaçOes tradicionais residentes com OI objetivos da unidade, sem prejulm dos modos
de vida, das fontes de subslstllncla e dos locais de moradia dastas populações,
asSBgurando-se a sua partlclpeçAo na e1aboraçia das referidas normas e ações.

§ 3' Na hipótese prevista no parágrafo anterior, as normas regulando o prazo
mlnlmo de permanllncla, as condições de moradill, o uso dos recursos naturais e outras
atividades desenvolvld.. pelas populações tradicionais residentes que possam prejudicar
os ecossistemas protegidos, bem como os deveres do órgAo responsável pela
admlnlstnsç40 da unidade para com estas populações, serão estabelecidas por melo de
contrato entre as partes raferidas, observado o disposto nesta e nas demais fels.

Ar!. 44. O Poder Público fará o levantamento nacional das tens devolutas
federais, estaduais e municipais, com o objetivo de definir áreas destinadas á conservaçio
da natureza, no prazo de 5 (cinco) anos após a publicaç40 desta lei.

Ar!. 45. As ilhas ocelnlcas e costeiras destinam-se priorilariamente á
proleçAo da natureza e sua deatinaçio para· fins diversos deve ser precedida de
autorizaç40 do órglo ambientai compatentl!.

Ar!. 45. O proprietário de Imóvel rural que, na data de publicaçAo desta lei,
alnde nlo tiver averlJado em cartório a reserva legal prevista nos arts. 16 e 44 da Lel4.771,
de 15 de setembro de 1965, dave faze.lo no prazo máximo de 1 (um) ano.

Sl' A reserva iegal de propriedade Iimltrofe a uma unidade de conservaçio
deve, sempre que polllvel, ser contlgua à unidade.

§ 2' Os estabelecimentos oficiais de crÍldijo não podem conceder crÍldKo ou

Parágrafo único. O IBAMA incentivará os competentes órgãos estaduais e
municipais a elaborarem relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de
jurisdiç4o.

Art. se. O IBAMA, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares
de espécies ameaçadas de extlnç40 destinadas a programas de criaç40 em cativeiro ou
formaç4o de coleçõas cientificas, de acordo com o disposto nesta lei e em negulamentação
específica.

Ar!. 57. As unidades de conservaç4o criadas com base em legislaç40
anterior deverilo, quando necessário, ser reciassificadas, no todo ou em parte, dentro das
determinações desta fel.

§ l' SAo condições que justificam a reciassificaç4o:

I - a extinç40 da categoria de unidade de conservaç40 prevista em legislaç40
anterior;

11 - a inadequaçAo entre as caracteristicas da unidade de conservaç4o, em
termos de extensáO, diversidade biológica, atributos Cênicos e grau de conservaç4o, e os
objetivos da categoria na qual ela foi originalmente c1assiflC8da;

111 - a presença de populações tradicionais em unidades do grupo de
ProIeç40 Integral;

§ 2' O prazo para a reclassilicação de que trata este artigo é de 3 (três) anos,
a partir da vigllncla desta Lei, prorrogável por igual perlodo, mediante decisão do CONAMA,
salvo nos calOS de reclassi!icaçlio em funçAo da presença de populações tradicionais, cujo
prazo Íl aquele estabelecido no art. 58.

§ 3' Uma unidade de conservaçio do grupo de ProIeção Integral. em funçlio
da presença de populaç4o tradicional, só poderá ser raclassiflC8da, no todo ou em perte,
em Reserva Extrativista ou Reserva EcoI6gico-CuKural, observado o disposto nos §§ 6' e 7'
deste artigo.

§ 4' A reclalliflcaçio de que trata este artigo deve ser precedida de estudos
técnicos e ampla consulta aos órgios de govemo, inciusive estaduais e municipais, a
inatKuições de pesquisa, a organizações nlio-govemamenlais e, quando for o casoi'à
populaç4o residente na unidade.
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atribuições:

S 5" A recIusitIc8çIo de que trata eate artigo deveri ser f8ila por lei
8IpllC11Iea. obedecida... condiçOel eatabelecida. nos §§ 6' e .,. deste artigo.

S8" Na rectalliftcaçio de uma unidade do grupo de ProteçAo Inlegllll em
uma unidllda do grupo de Uso Suatentável, a área da unidade original dave se..L~piIdL

em uma extenalo~-racl8IIitlcada, lIitid1aOtira'iíícerpóiaçio.de'nau
'COl\lfgUã oiti16ã,'como forma da companaaçio, obedecidos os procedimentos de conlU!tII
.-.no S 2" do art. 22 daIta Lei e reaaalvadOl o. cal108 previstol no parigrafo
seguinte.

S.,. Na rectalliftcaçio de uma unidade do grupo de Proteç60 Integral, am
funçlo da presença de poptJIaQOaI tnsdlcloll8il. quando a ampliaçio prevista no parigrafo
anterior nlo for poulval, a álllll da R.-va ExtrlItiviala ou da Reserva Ecol6gico-Cullullll
nIo poderi ser luperior a daz por cento da área da unidade original.

§ 8' A. unidades de conservaç60 criadal em funçAo da rocIaIIilIcaçAo
parcial de uma unidade original seria gerid.. de forma conjunta e integrada.

S li" No parfodo compreendido entre a entrada em vigor desta lei e a
recla.sificaçIo da que trata elle artigo. o. 6'OllOl responláveis pela administraçAo da.
unidades de conservaçlo estabelecerlo medidal e açõel destinadal a compatibilizar e
presença das populaç6el tnsdicionail eventualmente existentes com OI objetivos da
unidede, sem p"'julzo dOI modo. de vida. dai fontes de subsist6ncia e doi Iocaia de
monsdia desta. populações, assegurando-Ie a sua partiCipaçAo ne eI8bonIç6o dai
ralerlda. medid.. e ações. bem como na recla'"ificaçIo da unidade.

S 10" O dilposto neste artigo aplica-se às áreas denominadas Floresta.
Protetoras e Reserva. FIonsstail.

S 11' O disposto neste artigo aplica-se àl unidadaa de conservaçio
estaduais e municipais integrantes do SNUC. mediante aprovaç60 dOI respactivos
Conselhol Estaduall e Municipal. de Meio Ambiente.

Art. 51. A presença de populaçllo tradicional em uma unidade de
conservaçlo do grupo de Proteç60 Integral criada em funçAo de leglaIaçlIo entlllior, obriga
o Poder Púbico. no pRIZO de 5 (cinco) anos a partir da vig6ncia desta Lei, pIOfTOgávaI por
igual perlodo. mediante decillo do CONAMA, a adotar ume dai leguint.. medidal:

I • ",..sentar a populaçllo tradicional. nOI termal do art. 43 dem Lei. salvo
se esta, no todo ou em parte, optar por outra. formas de indenizaçllo ou compenlaçio
paiol racursoa peldidos.

11 - reclani!icar a á",a ocupada pela popuiaçAo tnsdiáonal em Reserva
ExtraIiViIta ou Reserva EcoI6gico-Cuttural, de acordo com o dilpooto no art. 57; ou

ill - celebrar um contnlto com a populaçAo tradlci'onal nos termal do S3" do
art.43.

Pa,ligrafo único. O Poder Púbico li obrigado, no prazo de 1 (um) ano a partir
da vlg6ncIa dem Lei. prorrogável por igual perlodo, mediante daciaIo do CONAMA. a
inlittulr grupos de trabalho. composto. por rapresantantes do popuIaç6M tradicionai.
rlllIidentes na. unidads. de conserveç60 e do 6rgIo IHpoOlával por sua gest60 e. quando
conveniente. de outras inllituiç6es públicll. ou privada. com reconhecida atuaçlo na linsa,
pwa estudar e proporo medidal necesúrfu 10 cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 611. O. 6<gllOl federal. raaponsáVeil pela execuçlo d.. poIlt1ca1
ambiental e indlgenista deveria compor grupol da trabalho para. no prazo de 90 (noventa)
dia. a partir da vigtncia desta Lei. propor a. diratrlzel a serem adotad.. com viItu •
regularizlçlo das eventuais superposiç6es entre áreal indigan.. e unidadaa de
conservaçio.

S l' OI grupos de trabalho de que trats eate artigo _ ser compostos
por repmsentantes dosli'Olos ambiental e indigenista federai., da. comunidadaa indlganas
afetada. e de o'Oan1Zaç6e' da sociedade civtl de defesa do. direito. indlgenaa e
ambientai•.

§ 2" No ato de criaçio dOI grupol de trabalho senlo 1lxad01 OI partiCipantes,
bem como I estratégia de açAo e a abrang6ncia doi trabalhos.

Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta lei. no Q.ue for necessário á
sua aplicaçlo, no prazo de cento e oitenta dias a partir da data da sua publicaçlo.

Art. 61. Esta lei entra em vigor na dali da SUl publicaçAo.

Art. 62. Revogam·.. os artigos 5' e 6' da Lei 4.771, de 15 de setemblD de
1965,; o ar!. 5' da Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e o art. 18 da lei 6.938, de 31 de
agosto de 1981.

5aIa da. sellÕllS, -;" de ./.'~'_'~.J da 19l1!.

Cf-<Ml<J,~ b·...·-
DEPUTADO fEANANOO GA8EIRA

Relator

Complamantaçlo de voto

No intervalo de duas semanas que separem a Reunlio Ordinária desta
Comisslo realizada no dia 26 de maio do ano corre!!te. qu~?~ nouo
Substnutivo ao Projeto de Lei em epígrefe. e a ReunrA<> Ordlnána do d!8 de hoje, 9 de
Junho foram propostas. por representantes do Ministério do Meio Ambiente e da casa
Civil da presidência da República, um I~portan~ conjunt? de~ ao noaao
Substituti~o. Também na ReuniA<> Ordinana do dta de hoje desta ~luIo, foIIlm
apresentades, pelos colegas parlamentares, novas propostas de rnodillcaçlo do~
pD( 06s apresentado. Todas as modificações propostas e conaemsualm~ aceitai
estio indicadas no texto abaixo. (os textos tachados indicam aqueles supnmidos e OI
textos sublinhados os que foram acrescentados).

Subatltutlvo ao PL 2.892192

R1aul.m.nta o .rt. 225. § 1'. Inc!.OI J. 11. li!
a VII d. CllflItItulclo FllIaml; Institui o SI.tema
Nacional d. Unld.d.. de Conaarvaçlo .!li
!!IWIBI.' di outru provldtncl...

Capitulo I

DAS DISPOSIÇOE6 PREUMINARES

Art. i' Este Lei inst~ui o Sistema Nacional de Unidades de ConservaçAo
da Naturtzl! -.SNUC, e estabelece critérios e noomas para a criação, implentaçAo e
gestllo dai unidades de conservaçAo e siB~1ie BabRl iAEI8mivas 9 ~eAalisasBa oom
fwAli8mlma Ae 1IIl. ~R, iAeiBa 11, aFl. 6·, iAaiBo Xl<IV, aFl. 23, iAeiBaB 11I. 'A o 'AI. a~. 24 ••
iAeiso Iq, 'AI e VIII. eFl. 218. iAaiBo V. e aFl. 226. § 1°. iAaiBeB I. 11. 11I. VI e "11. da
GaR&litYi9ie FedeRlI, e leAse em ...iBla a "eHtiea 'laaieAal ae Meia !\,meieAle. iRelilIllaa
~ela lei AR 8.938, ae 31 de ageBte de 1981. alterada ~aleB leis AR 7.894. ae 18 de jwl~e

Ele 1989 e nO 8.9:.!8, de 12 de abRI da 1999.

Art. 2" Pare OI fins previltos ~esta Lei. entende-se por:

I - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: espaço territorial e seus
aam~eAeAlell,recUlJOs ambientais, incluindo as águas jurisdicionais. com
carecterlstical natureis relevantes, legalmente instituído pala Poder Público, com
objetivos de conservaçAo e Iim~es definidos. sob regime especial de administraçAo, ao
qual se aplicam garentias adequadas de proteção;

I! - CONSERVAÇÃO DA NATUREZA; o manejo do uso humano da
~ compreendendo a preservação, a manutenção, a utilizaçAo
sustentável. a restauraçAo e a recuperação do ambiente natural. para que possa
produzir o maior beneffcio, em bases sustentáveis. às atueis gerações. mantendo seu
potencial de satisfazer às necessidades e aspirações das gerações Muras, e
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

!li - DIVERSIDADE BIOLÓGICA: a \'aReeaáe de gaAéti~as, eB~éeies.
~1I~wl~1ies, aamwAidadel, eaalsi6lemaB e praoosses el;EllégiseB 8lli6leAlell em lima
determiRada retlião;varjabilidade de organismos viVOS de todas as origens
ÇQmpreendendo, dentre outros os ecossistemas terrestres marinhos e outros
ecossill!omu a;!UáI!COs e os complexos ecológicos de que fazem parte:
compJ'l!!!!Jdendo ainda a divemidade dentro de espécies entre esPécies e de
ecossistemas'

IV' RECURSO NI'.TYRAl: a Bale. aB àgwaB. a ftem, a fawRe ew ~"al~wer

ew!Rl sem~oAeRte aas eeoBliBlsmB8 de "alor ew wtilisade alllal aw paleAaial ~am e ser
~BIENTAL; a atmosfera as águas interiores suoerficiais e subterrâneas os
estuários o 'mar territorial o solo o subsolo os elementos da biosfera a fauna e a
l!2iE.

VII • CONSERVAÇÃO "IN SITU": conservação aas eB~éeieB sil'.estras Ae
ISW laool áe all9FA1Aeia nalllral:de ecossistemas e habilats naturais e a manutencão e
recuD!!!1!cAo de ooPu!sCÕM viáveis de espécies em seus meios natureis e. no caso de
eapócjes domutjcadas OY cyijjVadaS nos meios onde tenham desenvolvido suas
Propriedades caracterfsljc81r

'XN • POPULAçÃO TRADICIONAL:~
cyllyralmente djfemncjados vivendo há ~ela meAes awasno mlnimo três gerações em
um determinado ecossistema, em eBIRlila rala~ãe eem o ambieme Aalwml. de~aAdVAde
ae seWB RlaWFBII. RalllRlil ~aRl a swa ra~lildw(lão aeaiaawllllral. ~er moie aa alMáaaes
áe baiKo im~eale ambieAlel.hisloricamente reproduzindo seu modo de vida. em estreita
dependência do meio natural para sua subsisténcja e utilizando ps reculJOS naturais de
forma sustentável:

I
XVII! - ZONA DE AMORTECIMENTO: áRla-Ao entorno de uma unidadll'de

conservaçAo, onde as atividades humanas eslão sujeitas a normas e restri~s
específicas, com o prop6ailo de minimizar os impactos negativOI sobre a unidade;~

capituloU

Do SISTEMA NAcIONAL DE UNIDADElI DE CONSERVAÇAo DA NATUREZA - SNUC!

Art. 4" O SNUC tem OI seguintes objetivos: ;

IV - promover 8 swsleAlellilia8ee áo wsão desenvolvimento sus!éntável a
QWI!r doa recursos naturais;

Art. 5' O SNUC será regidopor~ que;

Art. 6' O SNUC será gerido pelos seguintes 6rgãos, com suasrespecllvas

I ÓIllOO SllfleÂaF. e GOABal~o IIaeiaRal áa Meie " mllieAle' GOIfII."'....
G9m as alIibwiv/ie. de 8"alilf a S'IYG e Rele iAalwlr as wRiáadaB de S,aABeF\'e~a
eemJ!lllweie eem esta bei; órgAo consuijivo e deliberativo: o Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA com as atribuiCÕQS de gmpanhar a implen1enlacAo do

~
I! - ÓrgAo Centrei: li IAaliIIrte ill'8llileiRl sa !leia AmbieAle e áas ~eooFBe8

Nalumle ReAB\'á'ieie IIINN'. eem RI fIIAV1ie8 de SWbBldi8r e GONN.u, eell,RleAar a
im~laAla9iio do S'IYG, ~Rl~er 8~ e aámiAislRlr RI wAiáooeB de eeABep.a
llMieRIill,-O Ministério do Meio Ambiente com 8 finalidade de coordenar o Sistema; e
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-11I -él~ãss lõ61i1á~sis s M~Rieipaie: se érgãse s~ sRliáaáee áss lõ61i1áse e
M~Riaipie. FeSpeR.:ávei$_p~1a .Àa~ãe e aámiRi&lra!láa áe ~Riáaáes áa esReePla~.
Óroão~ e~eculoree: o InetnútoBra~i1eiro do Meio Ambienle e dos Recursos Naturais
Renovavels - IBAMA. os ómlos estaduais el11unicipais ÇQm a funclio de implementar o
SNUC. subsidiar as prooostas de criaclio ri !ldmini~lrar as unidades de ÇQnservacão
federais. estaduais e municiPl!is. nas suas reS!XlC!ivasesferQS de alugo.

Capitulom

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

. Art 11•. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas natu~lS, em gemi de grande relevância ecológica e beleza cênica
POSSlbllita~do a. realização de pe~Uisas científicas e o desenvolvimento de atividade~
de educaçao e Interpretação ambientai, de recreação em contato com a natureza e de
turismo ecológico,

Art 43.-j1, O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo protegere&
ambientes naturais ReesssáÀes áonde se asseguram condições para a existência ou à
reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou
migratória.

Art 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as
seguintes categorias de unidade de conservação:

VI Resep'8 EesléQiae G~lwFaI; Reserva de Desenvolvimento
Sustentável' e

Art 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em gemi extensa, com
um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos
ou cutturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
população humanas, e tem como objetivos bâsicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurara sustentaqilidade do uso dos recursos
naturais.

§ 5° A Área de Proteção Ambiental é QeÀáa peFdisoorá de um
Conselho[leli~eFalive, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constnuido por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedede civil
e da população residente, conforme se dispuser emn...Q regulamento e RO ale áe eriel;;is

~

Art 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de
espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múffiplo
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, espeGialmeAle áeÇQm ênfase
§!!! métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

§ Z' É pelmffiáa a aFeseAÇ8Nas Flonastas Nacionais é admitida a
permanência de populações tradicionais Ras JõleFeslils ~laGiaRais, eeRfelme a áisp9llla
Re aFl. 24 desta lei, em FeQ~lameRIa'llia espeaifi88que a habitam Quando de sua
criacão, em conformidade com o disposto §!!! regulamento e no Plano de Manejo da
unidada.

Art 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e,
complamentarmente,na agricultura de subsistência e na criação de animais de
pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cu~ura

dessas populações, e assegul8r Ouso sustentável dos recursos nalurais da unidede.

§ 1° A Reserva Extrativista é de deminio público, com uso concedido às
populações extrativistas tradicionais i:o~forme o disposto no art. 24~ desta Lei e em
reguiamentação especifica, sando que, as áreas particulares incluídas em seus limaes
devam ser desapropriadas, da acordo Pcm o que dispõe a~

§ 7° A exploração comercial de maáeiI'llrecursos madeireiros só será
admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais
atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento
e no Plano de Manejo da unidade.

Art 20. A ReseFVa EssláQiee 1;;~lwml Reserva de Desenvolvimento
Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência
baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais,
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da
diversidade biológica. -

§ 1° A Resep'll EeeléQiGEl G~lwml Reserva de Desenvolvimento
Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo,
assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos
modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas
de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.

§ 2° A ReseFVa EaeléQiee G~lWml Reserva de PMenvolvimeoto
Sustentável é de dominio público, sendo que as áreas particulares inciuldas em seus
limites devem ser. quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
Lei.

§ 4° A ReseFVa EeelégiGe G~Il~ml Reserva de Desenyo!yimeoto
Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgllo
responsável por sua administração e constlluide por representantes de Ót'glios públicos,
de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na ál'llll,
conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 5° As atividades desenvolvidas na ResePIB Eeelégiee G~1!IJm1 BII!lIl!ll
de Desenvolvimento Sustentável obedecerão as seguintes condições:

. § 6° O Plano de Manejo da ReeeF\'8 EaelJÍgioo G~II~FeI Reserva de
DesenvolVlm~mtoSustenlável definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável
e de ~mort8Clmentoe corredores ecológicose será aprovado pelo Conselho Deliberativo
da unldada.

Art 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada
gravada cem perpetuidade, cem o objetivo de conservar a diversidade biológica. '

§ 2" Só poderá ser permaida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural
conforme se dispuser em regulamento e ne Plane áe MaReje Ela lJRiáaáe: '

_ .§ 3° Os ~ã?s integ~ntes do SNUC, sempre que possivel e oportuno,
.pres.tara~ onenlação tecnrca e Clenlftica ao proprietário da Reserva Particular do
PSla\:ÔnlO Natural para elallem!'Óe da PlsRe áe Maneje, aFele!'Ós e gaslAe5\
e~o de um Plano de Maneio Ou de Proiecllo e de Gestão da unidade.

Capítulo IV

DA CRIAçÃO, IMPI.,ANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIOAOES OE CONSERVAÇÃO

• . A.rt 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder
~

. § .~o Do oec:eto de cri~o devem constar os seus objetivos básicos, o
memonal descritivo do penmetro da area, o órgão responsável por sua administração e
no caso das Reservas Extrativistas,áas Reservas EoollÍgiGe C~iWfaí& d~
Pel!envolvímento Sustentável e, quando for o caso, das Florestas Nacionais a
população tradicional destinatária. '

~ Z' A criação de u~a unidade de conservação deve ser precedida de
estudos técniCOS e, .q~aRda. anadas pela Peáer exeGH'."/e, dllalilflla consultaà
Il9flUIs!'Óa 1~881: ~ue wve na a_ e ne enlema da ~nidade aFeaesta, aes éFlliles áa
Qe'/~ma.' a 1~~ilül~1iee áe pesq~is.a e a aFllenii!8'i'áee áa GeGieáade GÍ\'i1, meáiaAle
a~álêRslaa p~~lieas e a~lFes mesanlsmae q~e aelmililmpúb1ica Que oermita identificar a
1~lização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se
dispuser am regulamento.

§ 3° No processo de consulta de que trata o parágrafo anterior o Poder
Público é obriga?o a fornecer informações adequadas e Inteligíveis à popUlação local e
a outras pa~es. Interessadas, áaRáe I~as lempe G~fiGieRte ~aFa q~s ~asGaR'l-OOAlfi9lJif
Bam SYaS pmpRas pFepestas.~

§ 5° As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser
tra~sformadas \Q!l!LQlLparcialmente e~ uníc!Bdes ~o grupo de Proteção Integral, por
alainstrumento l!O!Tl1a!IVO do mesmo Rlvel hierárqUiCO ao que criou a unidade desde
que obedecidos os procedimentos de consuita estabelecidos no § Z' deste artig~.

. § 8° A ~m?liaçã? ,do~ limites de uma unidade de conservação, sam
modificação dos seus limites onglnalS, exceto pelo acréscimo proposto, poda ser feita
por alainslrumento. normativo do ~esmo nível hierárquico ao que criou a unidade,
desde que Obedecidos os procedimentos de consuita estabelecidos no § Z' deste
artigo.

Art. 2:1, A áFea am e&l~áa paFa a 8IÍ8~e da ~me ~Riáaáe áe aeRBeP'e~a
psáe ser alljele áe iRleml~ãe aáministmtiva am\'isIÍFia, meáiaRle [laerela áe Psáer
e-"."a, q~eRáe ~e~'.'ar, a GFiléÀe áa 9FflAo ameiaRtal GamaSleRte, Fiees áe áaRe ass
resuFllas FIa!llrais ali 8lliBlenlee.

S 1° O 9Fgãe amllieRlal samaeteRle nelifisam da inte~
pRlpFiIl!JíÀes e memásms 9118 áFBBS afetaáas, ~sm Geme as a~laÀáaáaG--feáefai&..
alll8&~ei8 e m~Riaipais iRteressaáas.

S2" A Relifisa!'Óa a q~e ee Fefere e pamQrafG aRleÀeF sem feita:

I diFelilmenle ees ~FeaÀeláFies e mSFaáares, q~BRáa saR~esiáes:

11 ái~meRle aes éFllãaa e eRliáaáes maRsieRaáss Ra ~amgFefe
aAleFier, Ra aeesaa áe GS~S áiÀQeRlas;

l/I em ~~alq~er 83sa, f3er maia áa f3ullli88~a na 9iáFia OfiGial áa Uniãa a
áoo E&laáss RSS q~ais estiver samprseRáiEla a área em e81~áe.

S 3° [las nalifil*i~ães a q~e Ge Fefere s § 1° áesla BFliQe, seRstarãa
áilelrizas QaFaie pmviséÀas aaFa ~eo a ea~pa~a áa eSaaljEl lisiee á~F8Rla a~
~

S4° Na áFea iRlamilaáa é aJlli~iáB a GaRaeGaila áe IiGenljEle aara pasq~iaa

e lavra áe minlÍÀas, a Gsnstru~e áe aarrageRs e eslmáss a~ q~alq~er aeFa
pelenaialmeRla áeQFaáaáaFa áas em~ieRles R~F8is, ~sm ooma a iniaia áe qY8I~~er

n9'Ja ferma áe 8llplara9lia aamaFeial áas sa~s reOOF8es nawFBie.

S 6" '\s paa~la~ães FesideRles Re áFea iRlemililáa aeáeme 09AliAYaf-.a
áeeeR'/al'/er as aliYiáaáes ReGessáÀBs à s~a s~~BislêRGia, meáiante a eÀeAlaçãa-e-é
apeie e GeRfelme aa nalmaa estaaeleGidsG aela éFgãa am~ieRlill Gemaetenle,a-líRHle
asseg~Farse a GenGep 'll!'Óa áas atFie~les nawmis.

S 6" Os prepFieláÀes áaG ~SRS a FBS~FGe. aam~FeaRáiáas RB áFeB
iRlemitaáa, aem same as ~ea~la'iães FesiáaRles q~e áales fuljElm ~~
respeRsávais aar s~a inleQÀáaáe.

§ 7° A áaslina9lia fiRal da áFea iRleráililda á8'/e ser datinida em ~m f3Flli!{l
máxima áe áaiG aRes, aFeFF8Qá"sl aer i§~al aeFíaás, meáiaRte áeGisãa áa GO~IM'A.

a~, q~anáe fer a 88Ge, áes GaRsel~aG Eslilá~aiG s~ M~Risif3ais áa Meia Am~ieRle,

fiRáes as q~als e ela áe iRterái~a asmam ê se~ afeile.

Art :l4.ª A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações
tradicionais nas Resarvas··Extrativistas, JõlaFeslils ~lasianais e ResaF\'aa Eeel9giee
GIIIWraia e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão reguledos por oanlrale áa
88Rsessãs áe áirelle reei áe ~se.contrato ÇQnforme se dispuser no regulamento desta
~
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Art. ;l5,.~. o subsolo. e o espaço aéreo sempre que inftuir na estabilidade
do ecossistema integram os Iim.ites das unidades de conservação.

Art. ~~ As unidades de conservação. com excecão das Areas da
Pro1ecão Ambiental e das R!llll!fVes Particulares do Petrimônio Natural. dflV8lTl possuir
uma zona de amortecimento e. quando conveniente. corredores ecológicos.

§ 1....0 órgão ambiaAlel aem~aleAleresoonfiável pela admini!5lJllcllo da
.I.!ni!lid8 estabelecerá normas específicas ragulamentando a ocupação e o uso dos
recursos da zona de amortacimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de
conservação.

§ 2" Os limites da zona de amortacimento. em failla RURGa iRfeFiar a 10
(sllól!j quilêmslRlS, e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o
parágrafo anterior poderão ser definidas no ato de cnação da unidade ou
postenormente.

Art. ~26. Quando existir um meeaieeCQnil.!n de unidades de
conserv.ação de cat~ortas. diferentes ou não. próxim~s, justapostas ou sobrepostas, e
out,:ªs areas proteglda.s pubIJcas ou pnvadas, cons!l!uindo um mosaico a gestão do
C?"!unto da~e~ ser feita de forma intagrada e participativa, considerando-se 0$ seus
dIStintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da
i5íodiversida~e, a valorização da sociodiversidade e o desenvoivimento sustentável no
contexto regIOnal.

Parágrafo único. Os mesaioos ~assUlFaa um CaRsalRa [Jalibamti~'a,

GeRsliluída ~ar re~reseRleRles de ér§iias ~~lllioos, iAslusi"e mUAisi~aÍ6, de ~a~lIla~a

laaal, da samllRidede aiemífiae e da arvaRioa.éies Rãa oa'..amamaRlaie, oonferme se
sillflussr em reoulameAle.O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de geltAo
inteorada do conjunto das unidades.

Art. :3,~ As unidades de conservaçãode ladas as aeteoeries devem
dispor de um Plano de Manejo.

§ 2" Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das
Reservas Extralivistas, das Reservas Eooléoiaa Cullllmis,de Desenvolvimento
Sustentável. das Areas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Aorestas
Nacionais, e das Áreas de Relevante Interesse~será assegurada a ampla
participação da população residente e, Ra sasa das MaRumeRlas Naturais, das
Refúgias ds Vide Sil~'aslRl e dali Ames de Rel&</aRte IRteresse Eaalégisa saAstituídas
~ar áreas ~aFliSülsrss, das ~ra~FieláFies.

Art. ai,28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer
alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus
objetivos; o seu Plano de Manejo e seus'reaulamentos.

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano da Manejo, todas as
atividadas e obras desenvolvidas em uma IIAidedenas unidades de conservação de
Protecão intearal devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integrtdad~ ~

recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradiCIonaIS
porventura residentes na área, as condições e os meios necessános para a satisfação
de suas necessidades matenais, sociais e culturais.

Art. 30. AlI uRided81129. Cada unidade de conservação do grupo de
Proteção Integral~ de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão
responfiável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos,
de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio
de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no
§ 2" do art.~ das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de cnação da unidade.

Art. ~ As unidades de conservação podem ser geridas por
organizações pÁlladas, sem fiRs lullm!iYes.da sociedade ejvil de interesse público com
objetivos afins aos da unidade, mediante convênio ou contrato com o órgão
responsável por sua gestão, a~ra"ado pela CONA'N', au, Ra saso das uRidaees
esteduais ali mURisipais, ~elee ros~esli ...as CORselRos de Meia ,".mllieAle.

Art.~ é: proibida a introdução nas unidades de conservação da
espácies não iRrogramee da. eesssi&temas prstegidos.autóctones,

§ 10 Excetuam.se do disposto neste artigo as Areas de Prot~o
Ambiental, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as ReseF\'as EaoléglSB
Cul!llFaiB e as Reservas EealégiGas IRtogradas,de Desenvolvimento Sustentável, bem

como os animais ~necesfiános à administração e às atividades das demais
categonas de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em
regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

§ 2" Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de VICIa Silvestre...§
Monumentos Naturais, podem ser cnados animais domésticos e cultivadas plantas
considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com O que
dispuser o seu Plano de Manejo.

Art. 33. O IBAMA, llem oome as éFllãas amBieRteis das Esleda6 e
MURieip;ee,32. Os óroãos executores articular-se-ão com a comunidade cientifica com o
propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a
ecologia das unidades de conservação. e sobre formas de uso sustentável dos recursos
naturais, valortzando-se o conhecimento das populações tradicionais.

§ 2° A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação.
exceto nas Amas de Prolecão Ambiental e nas Reservas Particulares do PatómOnjo
~ depende de aprovação právia e está sujeita à fiscalização do Ólgll.o
responsável por sua administração.

Art.~ A exploração comercial de produtos, suborodulos ou serviços
obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos Aérai. àe umanalurais. bio!6slicos,
cênicoS ou culturais ou da exploracão da imagem de unidade de conservação 6lljeilaIá
a lleRefieiáFie a pegameAls, Süje sams será daetinede à maRllIeR200 da uRidede e,
BUSAda fÉlr a 98S0, à po~ula~o IradÍ6ÍaRsl msideRIe Ra áme, ooRterma 6e exceto nas

Areas da Protecão Ambiental e nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
dependerá, de orévia autortzacão e sujeitará o explorador a pagamento. conforme
discosto em regulamento.dis~ussr em lei s reoulameRles.

Art. 3I,~ Os recursos obtidos pelas unidades de conservaçAo do Grupo
de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras~
decorrentes de arrecadação servj<;os e atividades da prÓpna unidade serio aplicados
de acordo com os seguintes criténos:

a) até 25% (viRle e siRse50% (cinqoenta por cento), e não menos que
2Q%~ (vinte e cinco por cento), na implementação, manutenção. e gestão da própna
unidade;

b) atéllo% (sesseRla per seRial, e Rãa meRes ~ue 50% (clnqUenta por
98Rlal, Ra iRdeRioa.ãe de terras da pFG~Fiedade ~Fi"ada e, ~uaRda ter a Gase, Ra
raassaRtameRle, iRdsRioa.ãa eu oom~eRsa~ãa, Ras lermes de aFl. 12, àe pepuls.lI.es
rssideRtes amcento) e não menos gue 25% (vinte e cinco por cento) na reoularizacio
fundiária das unidades de conservação do Grupo;

c) até 3G%-(1FiA1a50% (cinqüenta por cento), e não menos que 15%
(quinze por cento), na implementação, manutenção e gestéio de outras unidades de
conservação do Grupo de Proteção Integral.

F'aFágrafe ~Rise. g dis~esta Reste aflige Rãa se aplisa aes reSURles
eFiuRàas de teRtes de susteia.

Art. 37. ~Ia Ri~élese de em~reeAdimeRla36. Nos casos de licenciamento
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambientai, assim considerado
pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatóno • ElA/RIMA, oem~reeRdsàar, pem eteila àe Gem~eRsa~éie peles
deReo ssuoedss aes eooosislema6, á allFigade a implaRlar e maRler umaempreendedor
é obrigado a acoiar a implantacio e manutencão de unidade de conservação de
~role~e iRlegral. do Gruao de Proteç;1o Intearal de acordo com o discoslo neste artlqo
e no reoulamento desta Lei.

S1° ,'v;J á'liãa amllieRlalSBm~ele defiRir a salegaFia adequada de uRiàaàs
de saRseA..~a a ser im~laRlada, llem sema a leoalim.ãa, a tamaRRa e eulras
ssmeterlslioas releyaRtes, seReideraRàa as pre~aslas a~reseRladas Ra EII"RIMI'. e
eUYiRda e em~reeRdedar.

§ 2" O meRtame àas resursas em~reoaàes Ra im~laRlal'áa àa uRidade de
SBRserva'iãe1° Q montante de recursos a ser destinado ceio empreendedor para esta
finalidade não pode ser infenor a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para
a implantação dado empreendimento sendo o cercentual fixado oe!o órgão ambiental
licenCÍador de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.

S2° A im~laRla2ãe de lima uRidade de seRsep..a.ãa, Ra Ri~álese ~reviste

R611le arliga, é um das requisites ~are a liooRsiameRte da empreeRdimeRte.

§ 2" Ao órgão ambilmlsl Iiçenejador compete definir aIs) unidadels) de
conservação a ser<em) beneliciada(s) considerando as proaostas apresentadas no
EWRIMA B ouvido o empreend!ldor, oodendo inciusive ser contemplada a cnacão de
novaIs) unidadelsl de conservacão.

§ 3° Quando o empreendimento afetar unidade de conservacéio específica
ou sua zona de amortecimento, o Iicenejamento a gue se refere o "caput" deste artigo
só poderá ser concedido mediante autortzação do Órgão resoongável por sua
administracão e a unidade afetada mesmo oue não oertençente ao Gruao da Protecão
Intearal deverá ser uma das benefiçjártas da comoensação definida neste artigo.

Capitulo V

Dos INCENTIVOS. ISENçOES E PENAUDADES

Art. 31. /li; áreas de ~re~Fieàade ~Fi"ada iRsMdaa31. As parceias de
oropriedades prnadas. incluídas e mantidas em Refúgios de Vida Silvestre e em
Monumentos Naturais, bem como a~s Rese'rvas Parlicularas do Patnmônio
Natural, são consideradas Gema Rãe a~raveitá'/eis, ~am fiRS de IFillute2ãa.~
interesse ecológico para protecão dos ecossistamas para fins de isenção do Imoosto
Terrltonal Rural exercendo uma função social.

.Art. 38-,38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que
importem inobservância aos preceitos desta IeIl.ei e a seus regulamentos ou resuitem
em dano à flora, à fauna e aos demais atnbutos naturaIs das unidades de conservação,
bem sem às SIlSS iRslela~éies,como às suas instalaCÕes e às zonas de amortecimento e
corredores ecoiógiCOs sujeitam os infratores às ~sancões previstas em Lei.
peRalidaàes admiRistrali~'Ss, iRàa~eRdeRles eu sumuladas:

multa, Ra "aler e Ra feFfRa estaBeleaiàa Re aFl. 75 da Lei R9 9.806, de
12 de fevereiro de 1998;

" a~reeRsãe das wadules salelades e das e~ui~ameRlas iRlradu~idao eu
IJtilizaass AS área;

11I emllarve das ellras eu iRisialiyas Réie auleFiadas, au ~ue Aãa
eBedeçam às pressFi.ães regulameRteres;

1'1 S8RselameRte eu suepeRsãe da iseR2áe IrilluláFia de que lrata e erl.
38 àesla lei, àe aseF<le sem a e"leRsãa àe daRe, sam a seFl'8s~eRdeAle sallraRça da
IFibula que seFia RarmeimeRle deviàe desde a data de iRisia àa iseR~e, ;RaMRàe es
asréssimas leoais.

§ 1° Ne semelimeRls simullàRea de duas au mais iRfIa\liss eerll.s
a~iisadas, sumulali''SR1eRle, ae ~eRelidadee a elas semiRadas.

§ 2° A a~liss.ãa das ~eRalidadss previslas Resle arlige Rlis S)((lRera s
iAffaler àas semiRe.éies admiRislmli'las e ~eRais sabí~'eis, pre'/is!as Ra Lei AR 0.1l06, SS
12 de te'/ereira de 1998.
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S2" O pFlli!9 paFa a Fllslasoifieaçáe àe q~e IFala eGle aflige ó li. a Etrê.)
aRee, 8 paFliF da 'lilIilAe/a deste le/, PFOFFa!lá'IllI per igllal períade, madiaAle des/o§9 da
Ctm.." .... 68~~9 Aes _es d. reelassilisa'IÕe em fuAVá9 da pFBseA~ de pepula911es
!mllieieFlais, 8llj0 p_ é aquele 8IltebeleGide Ae eFl. 68.

S ao Uma unidade àe eensep 'açãa de grupe de Pmleyã9 Integral. em
fllRVOO da pR!oe~ de pepula'IÕe 1mB/Bienal, 59 paderá eer FBBlaseifisaBa, Ae lede eu
em parte, em ~eeep'a Ell!rall'lisla e~ R811eF\'11 Eoológisa Gullul'al, ebsep'ade a dispelll9
ReG SS 8" e 7" deete aFliga.

S 4' A FeGlassiliSB\lã9 àe que tFale e6le aflige àe'~e eer pF8eedida àe
eeIlláes léenioolÍ e empla een.~1la aas érgães àe ga'leme, iAelllei'/a esledlleio a
mUAie/p!!is, a iFllltlluipllllG d. pesquisa, a eFgaAi2a!iéee Aãe ge...emameA!aiB e, queAd9
19r e aaBe, à pepula'IÕe Fes/lIeRla Aa uAiàaàe.

S 6° A FBelaosifiea9âo àa q~e lrala eele aflige deverá eer feila per le;
91peaífiee, ebsdee/dae as eeAlii9llee eslebeleeid88 Aea S5 6° e 7° desle aFlifle.

§ 89 Na FeBlassifisa'IÕa de ~ma llRidada de gRJpe de Prele9§a IAtegml em
ume ~A/dade de gRJpe àe Uee S~aleRIá"el, a állla da ~Aidaàe eriginal lIe'/e ser
amplioàa em ume enleAMe eqllÍ...../eRle à á_ reelaes/fieada, mediaAle a iR991'fleFllçáa
lle áreas SOAlfllllBS au Aão, eame ferma àe sempeAsaçáe, ebedeeides e.
pmeedimenlGa de OOASUIla setabeleeidaB Aa S2" de aFl. 22 desla lei e rossa/.....des ee
_e. plllli&le. na paFágrefe seguiAle.

S7" ~Ja reelasaili6ayãe de llma llA/dade da gRJpe de Pmle'iáa IAlegrol, em
fun9êe áa preeeA9B às papulr vlles iFadilliaAeis. q~aAàe a ampliaçáe pFB"isla ne
pllflÍllfllf9 eAteFi9r Aãe fer pe86;"al, a área àa ReaeFYa EJ<tralivlBlB au da ~eeeFVa

Eeelóllioo Cuilllrel A!Io padem ser sllpeFiar a da;z par eeRte àa área da uAidade 9Figinal.

S 89 •.." unidaàea de eenseF\'a9lie BRada. em funll1le da Illslaesilisall1le_ai Ele uma uAidade oFiilinal seRla geridas à9 19rma eeAjuAla e iAtegreda.

S ll" ~19 períede eampreeAdide eRlre a eRlF8da em ','igor desta lei • e
Feela16ilise9Ae de que lmla eeta aFllga, as 9Fllãos lllop9R&áo~elBpela admiAi&lFaplie des
unidede. lIe eeAS8P~ellÕe e&lebelaaeRle meàhlae e açâes àeeliAadas a semp&libili2ar a
plllsen911 da. pellula!lâas !mdiei9Rais e'~eRlllalmeAIe elli6leAlee oom 8ll allj8t.'Ol8 de
ulliolade. sem pR3Íwím lia. mede. de "ida, da. feAtee àe B~bsislêAIlia e da. lesais de
moredia dllBlall p9pulapliee, assegurondo se a sue paFlleipaçãa Aa elabeFaVOO d!16
r_Fidas medidas a ayães, bem sema na reelaseilisaçáe da ~Aíàade.

S 1(lO O dÍBJ'esla Aellle aFIiga apliea ee às áreae à8RemiAad8B FleFeelas
Prolelems e ~eeeF\'IIe FI_laie.

S 11° O dilllleele Aeele' aitiija apliee ee às uAidades àe aeASeF\'IIçãa
8llleduais e mUAieipaie inlegmAlee de S~Il.lC. medlaAla apFavaçãe das respeeli\'811
CaA.elllos lõelaguais a MURillipa/s de Meia AmbieAte.55, As unidades de ronservacãp e
áreas proteqides criadas com base nas leaislacões anteriores e gue não oortencam às
ClIlooorias preyistas n!!$fa Lei serlíP reavaliadas llQ todo ou em Pllrte no MI2D de até
dois 8!!O!1 com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e fUncão
1!l!!1! es quais foram criadas, conforme o disposto no regulemento desta lei.

Art. A.§§, A presença de população tradicional em uma unidade de
conservação do qrupo de Proteção Integral criada em função de legislação anterior,
obtiga o Poder PÚblico, no prazo de 5 (cinco) anos a partir da vigência desta lei.
prorrogável por Igual perlodo,mediaAte eaeisãe da cmlAw". a adotar uma das
seguintes medidos:

f - reassentar a população tradicional, nos termos do ar!. 43,i;1 desta lei,
sel>o'e .e seta, ne tada au em paFla. aptar per eulms fermas de iAEleAii!llvãe e~

oompensll91la pele. Fe911FSeS peR:lidas. lei' ou

11 - reclassificar a área ocupada pela população tradicional em Reserva
Extrativista ou Reserva EBaléiliee Guilllml. àa aeefée sam e dispssta Ae aFl. 57; 9U~
Desenvolvimento Sustenlâv!!l conforme o disposto em regulamento.

111 selebrar um seAtF8le sam a papulaVáe tmdlaisAal Age lerma. de Sa9

Pamgrafe !lAiee. O Pedsr P~blise é abrillBàe, AO pFBi!ll de 1 (~m) ano a
partir da '~gêAeia <Io6la bei, preml!lá'..el per igual períade, meàiaAte àeei.áa de
GONA....A a insliluir !iFUpaS de lrabalha. eempastee per FeprsseRlaAles das pspula'IÕes
tNlllieioABis IllsideAIell AalI uAidades de seAseFVSção e da Grgãe FBBpensá. '81 par sua
ileetlie o. quands eOAveAieAte, de eulras iA.liluivilee p~blieas all pFivadas eem
FllGllRllesida alue~a Ra área, peFll estudar e pF9psr as medidas Aesessáriae as
OllmprimeAIe da E1ispeele Aellle aflige.

Art. 68.& Os órgãos federais responsáveis pela execução dae politicas
ambiental e indigenista deverão GGA'Jl'6finstituir grupos de trabaiho para. no prazo de 00
~180 (cento e oitental dias a Imrtir da vigência de.sta lei, pfO!lOr as diretrízes a
serem adotadas com vistas à regulanzação das eventuaIS SUperpoSIÇÕeS entre áreas
indigenas e unidades de conservação.

S 19 Os ilAJPOS de Imbalha de que traia ellla aFlifle dll'.'eRle ser
oompelles par F8plllSeRIaRles d9S Bfllãee amb/sAlaI o /RlIiflsAista fedemis. lI9I
eemunidalles íAdi!ienas afetedas e de eFgaAiza!iées da saeiedade eMI de dafesa lI9I
direites iAdígenas e ambisAteis.

§-"!l'Paràqrafo Único. No ato de criação dos grupos de trabalho serio
fixados os participantes. bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabelhOll
aamntida a participacão das comunidades envolvidas. •

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do. Projeto de Lei n° 2.892/92 e do
Projeto de lei 1.768196. apenaedo, das emendas 1, 3 e 5-11. apresentadas pelo
Deputado Luis Roberto Ponte em 1992 ao projeto original, na forma do Substitutivo

Art.~ O Poder PÚblico fará o levantamento nacional das terras
devolutas fedeFai•• 91laduols e mURi6ipail, com o objetivo de definir áreas desli~d~s à
conservaçlio da natureza, no prazo de 5 (cinco) aOO6 após a publicação desta Jei,J&j.

Art. 4fA.4.~ ilhal oceãnical • costeiras destinam-se prioritariamente à
prcteçIo da naturezae sua destinação para fins diversos deve ser precedida de
8UlOrizIçIo do 6rglio ambiental compelente.

parágrafo Ünjc;o: EIl60 dilponlllldps da eutprizacão de qye trata esle
ll1jgp OI mAcS que se yliJizam das cj!l!das i/hlS oor fprca de disOOlitjyql legais ou
!I!II!!do decorrente de C!lI!!IlfQ!!1;sqleagjs aUYmidol,

Alto 4'. O prellFiIlléFie de im'" '81 FUFBI qlle, na data de Illlbli909b della
lei. oi" RA9 "'ler a'lllFllCllle em llIFlólÍQ a FBB8FVO l.galpRl\'is!a nee 9Fl8. 18 o 44 9a
Lei 4.771, de lã de lelemllKlde 1916, d_ fué IB ne pram mélém9 de 1 (umj ene,

. 5 1" A F8&eFYa leliOl ds JlFllpFillllsd. Iimill9fe a ~ma unidBlle ge
IlGnUF\ll!1li9 d9"e, eempm que pessi"el,.ser llQ!\trllllB à uAidede.

S2° OI estalleleeimsRllls efi~e ~ ~9iI9 'liB peàem eSAeeder.sFállile

CapitUlo VII
DAI DlsPOsIçOq GElWI ETRAHslTôRIAs

Art. .4i2. ~ popuIaçt\es !nIdicionail reeidentes em uniclade& de
conservação nes quais a plWllBn\lll dellBl pa,llIeplles nlie IMlli...er Pl8\. RllIIla~
.erãe A1.I.eRlaliaosua l!!l!!Dao6ncja nlo seja penuD, serio indenizadas ou
compensadas pelu benfejtpriu exjsten!eo • devk!amtln!e rea!pcadas pelo Poder
Público. em local e condições acordados entre as partes, .a~·e .a as pep~la9§el, Re
!ello ou am parte, ellla_ ,er ElIIIr&I fG_ de ÍI'lIlen'lallÕe ell eemJl8ABI9AO pslli8
_regs IK'féiàeo.

§ 1°O Poder P!lllliee 19meeeFá ee FIlOIIFeOS e 00 meies Reeee.óFiolPR~
O ppder PÚblico, DOr mgjo do 6n:Jip CO!!lIlI!4KJII. priprjzArá o reassentamento~
IAlla MIO oFlige.dat popu!acões!nldjcjonajs o ll!f1lIII !'II!!pÇlld... .

§ 3' Na hipótese prevista no parágrafo anterior, as nonnas regulando o
prazo míRima lie paFll1an6Rllio, 0100 Dt!flTI8n1ncja • SU811 condiçaeslie momliia. o lIIe
àas reOOFees nal~Faie a awlFae lIl;Y;9allee lIee_elYkl&e pai. pllp~la9§e. lredieiln.il
raeillllllle8 q~a pellam prajulliil9F el _1i8lemlll plllloiilles, lHIm _11 esd_ lia
óliAe Fespenoá"el pela BIlmiRialre9lie liII unilllld. p&l1l tllIm eelOllllllllula\lise. eerio
estabelecidas per mele li. tllIRlf8le eRlN lllI p.... IllfeFilille, eIleePllIlIe e lIi.,eela
nll6la e AO. lIemals lels.em r!!Qulamenlo

\Imlll lIelle amll9 dewo eer "9ASilleRl9a impFOIill'.'.a pSRI fiA. lia lBlla'IÕ9.

S 4° A área lia FBBaF\'8 leia! deIJlFOYi~. de suo B.ebe~FB '~egMaI AQliva
1I_ s.r F8&1ellra9a. per ...ie AIl!llR!I 9U BlRWé. de pFátl68e aFllfilllolS.

Art.~ ExcIuem-ee das indenizações referentes .à regularização
tundiÓlill das unidades de conservação, derivedas ou nlo de desapropneçAo :

I . ai áreas Que contenham V8lll!tacj5eJ CQ!!Sjdeladu de preservação
permella"" plll'~illla6 em Illi;pe!!!!lllvnll CQ!ÚO!!IlO deacrjtas no art 2° da Lei nO 4.771
di 15 dlle!embto de 1965: ..

VI • u áreas que nIo tenham Q!'OYl! de minio jneaylvOCQ e antelior à
criIcIp da ynidade,

Art.~ A instelaçlo de redeI de abastecimenlo de égua, esgoto,
energÍII e infra-estrutura urbana em geral em'unidades de conlMVlJçáo onde estes
equipamantos são admitidos, depende de prévia. aprovação do õrgio responsável por
sua admini6l/1lÇão. sem prejufzo da necessidade da elaboraçlo de estudos de impeclo
IIllbientel e outras exigências Iegois. .

Paráarafo Único Esta mUIDI condicAo se' aplica à zona de
lII!!lI1Icimllno das unjr!ertu do Gruog de PrpI~ Inteoral: bem cqmo ~ áreas de
progriecIIde privada inseridu nos Hmjtes depas unidades e amda nAo Inde!!!Zl!da&·

Art. Ia. O IIlAMA§O, Q MinjJljrio do Meio Ambiente organizaró II manterá
um CadaeIro Nacional dll Unidades de Conservação. com a colabonlçAo do lBAMA e
doi órgAos estaduais e municipaia competentes.

§ 2" O IBAMAM;nislério do Mejo Ambjente diwlgerá e colocará à
diIposiçlo do pÚblico interessado os dados constante! do Csdaalfo.

Art. IaM. Q Poe!er Executivo Fedeml submeterá à apreciaçio do
Congresso Nacional. a cada dois anos. um relatório de avalieçio globlll da situação dai
WljdIdu d& conservação lia 1l8!llRlZ8 /IG Pala, _ • eeRGllIsllee • sUllellllas
IIMRvAMI.fedem;s do Pall,

Art. u..g" Os mapas e cartae oficiais devem indicar as állllls que
c:omp1lem o SNUC, lle lI99RIa _ 1MI ellilllkliBe fGmeoilles pele 111.........

Art. 1'1. As IIAillalles lIII seRSBFY89ll9 eFiaEl8B sem bale em laiilla'IÕe
.lIl11rilll dl,.emo. ~lIoAde nesaBBóFie, ser FBllIassilisadBII. no leEIo au em pllfte, daRlnl
liIIe lIelermina9§es lIe&l& lei.

S19 SAo ooRdi!'êes qlle j~slilieem 11 Illsleseilitlll~:

I o el<liA\lie da ealegaria de lI1lidolla de OOABeF\'8vAe P'" ~Iila em
/atielav'a Illlleríer;

11 a iRallequ." eAllll &li &lIraeleMllooe lia unillade ds ElllFlllePl8!1lia, em
\Imlel lia 8MleAIie, lliYenIidlllls Ilieláilillll, BlfilIWlS ao1F1iaas e lIRlU lle __\lio, e
OIliltajeivo, likI ..19M........ ela foi eÁliRslm8A1e Gf8IeifieedB;

111 a pRllleA~ de popll1aV§88 imllieienais em unidades de gF\lflll de
Pmla\lie Inlellrol;
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anterionnente apresentado, com as modificações acima indicadas; e pela rejeiçio das
emendas de número 2,4 e 12192 e do Projeto de Leiii"·3.475192, ajJerfsadO.·· .

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999.

DEPUTADO FERNANDO GABEIRA

Relator

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, ~pinou
unanimemente pela aprovação do Projeto.de Lei nO 2.892/92, das emendas
de nOs 1, 3, 5 a 11192, apresentadas na Comiss!io, e do Projeto de Lei nO
1.768/96, apensado, com substitutivo, e pela rejeição do Projeto de Lei no
3.745/92, apensado, e das emendas de nos 2, 4 e 12192, nos termos do
parecer do relator, Dep. Fernando Gabeira, com complementaÇão de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Flávio Derzi, Presidente, Luciano Pizzatlo, Celso Russomanno e Paulo
B~I~r, Vice-Presidentes, Expedito Júnior, Reginaldo Genneno, Eunicio
Ohvelra, Fernando Gabeira, Jorge Tadeu Mudalen, Luiz Billencourt, Badu

Picanço, Fátima PlIlaes, Murilo Domingos,. Sebastião Madllirll, Vitlório
Medioli, Ben-Hur Ferreira, JoAo Magno, Marcos Afonso, Márcio Biliar,
Ricardo Izar, Régis Cavalcante, Valdeci Paiva, Aroldo Cedraz, Pedro
Pedrossian, José Borba, Moacir Michelello, Philernon Rodrigues, A1orzio
Santos, Arlindo Chinaglia, A1cione Alhayde, Duilio Pisaneschi, Fernando
Coruja, Sérgio Novais e Ronaldo Vasconcellos.

SUBSTITUllVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Ilegulementa o lJt. m, t l',lneisne', 11, 11I1 VI de
Conltilulçl.o Federei, inltilui o S_ NlcionoJ de
Unldadn de ConHrvlçlo d. Naturwza I di outru
pIOVidlncils.

o Congresso Nacional deaet8:

capitulo I

DAI~ PllnrMINAIIES.

Art. l' Esta Lellnslltul o Sllllem. Noelonal de Unidades de C"""""'oçlo di NlluI8Zll
SNUC, _llCll Clit'rtos e nonnos pore • alaçlio, implantaçAo e g_ d.. un_ de
conservoçl.o.

Art. ;211 Para 05 fins previstos nesta Lei, entende-.se por:

I • UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: espaço telTllorial e seus IllCUIllOS aml>Ienllis,
Inckrindo IS lIgula Juri!dlcionols, com OIl"1C1erfatk:ls nlllurels ",Ievlm.., legeImenle InslItuldo pelo
Poder Público. com objetivos de conservlç.io e IImll.. deftnldos. sob regime espec:lll d.ldmlnllllrlçlo.
ao qual se IpllOlm lI"mnllos adequados di proIeçlo;

" - CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: o manejo do uso h\llllno di natul8Zll,
compreendendo a preservaçio, a mlnulençio, a uIillzaçio sustentável, • mstaureçlo e I recupereçlo
do ambiente natuml, pare que posse produzir o melor beneficio, em blIses SUIlInláVeis. ia lIIuIls
gemçõ.., mantendo seu potencial de saUsfazer às _dos e aspirações d.. gereçllts Mura, e
garantindo" sobcevlvêncla dos seres vivos em geral;

11I • DIVERSIDADE BIOLóGICA: • varilbilidade de orgenlSl11tl& vivos di toda a
origM5, compreendendo. dentre outros. os ecossistemas terrestres, marinhos e outros lCOIIiItemeI
aqu4ticoo e os complexos ecológicos de que filem parte: compreendendo alnde I dIveIlIidIde denlnl
dee~, entre ll'pt\cIes e de ecosslIilemu;

IV • RECURSO AMBIENTAL: • atmosfere••0 águ.. Inle_, supeJficlIll 11
subterrAneas. os estuirios. o mar tenitorial, o sokJ, o subsolo. 05 elementos da biosfera, • fauna e _
fIo<Il;

V • PRESERVAÇÃO: conjunto de mModos, procedlmenlos e poIfli01s qllt vfeIm I
proteçlo a longo prazo das esp6cíes, habitats B ecossistemas. al6m da manutençlo dos proceaoa
ecológk:05, preveniooo d simpUficaçlio dos sistemas naturais;

VI • PROTEÇÃO INTEGRAL: mlnUlonçlo dos ecoui5temn livres de alIIraçlIes
causadas por interferência human., admitido apen.. o UOO i_dos S81JS nlrilltJlos nallJllll;

VII • CONSERVAÇÃO "iN smr: COIIll8<Vaçilo de ecooolslem.. e hab!ll1s nllurels e I
mlftullnçAo I recupenaçio de popullções vIá_ de espécies em seus meioa natureis e, 110 011O di
lISpt\cIes domeotiOldU ou culllvodls. """ _ onde ttnl1lm d_nvolvldo sua~
ClrlC\ertsllOls:

VIII • MANEJO: todo e qUllqutr prooedIm_ que vi.. essegumr I -..;lo di
dlvllllidlde bioIógicl e doIllCOISiIl_

IX· USO INDIRETO: oqutle que nIo onvoIvt COI1IWIIO, _, dlno ou -..;lo..
l8CUIllOI nllulllll;

X • USO DIRETO: aquele que erwblve coIeIa e uso, comerciai ou nlo, doi .......
I1IIunIls:

XI· USO SUSTENTÁI/EL: oxploreçIo do Imbilllle de maneiro I gamnlir I ptIIf1IdIde
doi l1lCUlSOlI _ ",novivels e doi pn>ceIIOS ecol«lIcos. m_ndo a bIodiv....- e ..
demais _ ecológicos, de fOlllll sociIImenle jUI!Ie aconomlClflltllle vl_;

XII • EXTRATlVlSMO: __ de expIorIçIo _ na _ e extrIçIo, di modo

sustentável, da~ nllureis J1IlIOVjVllil;

.. XlII -..R_ECIJJ'E.RAÇÃO: lIIti\uk;l<>""'" _emaou-de-uml popal __
degrldMII a lJfI1I condlçlo nlo dtQrIdIdI, que pode Itr dllerante de.UI condiçlo orfglnll;

XIV· REST,wRAÇÃO: .-.IçIo de um eeoooIsttma ou de \IllI popollçlo _.
degredadl o mlis próximo passlvel di SUl condIçIo origIl1II;

'IN • POPULAÇÃO TRADICIONAL: 1lnll"'" hulllll\ClS oullurelmente-.
vivendo hi no mlnlmo, t,r6S gereÇÕ8S em um dtItm11n1do 1COlISisIemI, hlslorlcarnenlll rapnxI'
S8IJ modo de vide, em MlreIll~ do melo nllurll pore ...._I e utlIIzando os
recul1O$ nalurels de fonna sustentável;

XVI • ZONEAMENTO: daftnlçlo de _ ou zonu em IJIDI unidlde di ...-veçIo
com objetivos da menejo a nonnu e!fl8C/llcos, com o pmp6sIlo de propo<cIonIr .. nlIloa 1 ..
condições pore que todos os oIljeIIvos di unldedll peolIIIII ....1IIcInçados de fom1oI hlTl110nIcII~

XVII· PLANO DE MANEJO: documInIo tAalico medilllle o quII, com~ """
oIljallvos gereis de ume unldlda de coriIervlÇlo, 51 -.... o seu ZOllIIII1tlD\O e u lIOfTIIIS que
devem presidir o uso di _ e o lIlIhejo doIlll<UIlIOS n_,1-.• Imjllln\lÇlo d..__
flslcu necesdrilS • gtStlIo de unldlde;

XVIII • ZONA DE AMORTECIMENTO: o entomo di uma unIdada de ClllRfVIÇIo, onde
as _ hlllllll1n _ suje1lls I normu a llIIlItçõos aepeclllcU, com o pnlIl6sllo de _

os Impoclos nogllivoslOlxlll unldlde; 11

XIX • COflREDOREI ECOLÓGICOS: porçl5IS de _ma ........ ou
_alureis, ",,"ndo un1dldos de -.çIo, que poalbiIlIMn enlta ales o nuxo de _ 1 o
movimento di bIoCa, f_ I disperelo di HP'dIe 1 • racolonJzaç.lo de j",as degrededel, _
como I menulonçlo de populações que demandem pere SUl sobrevl"noJl j""", com ex\efIIIo _
do que aquell dos unldldas Indivlduois.

CIp/tuIo n
Do8ll"mlANAclolW.llEt-.llECONIIRVAÇAo...NA"IlJIlEZA·SNUC

Art. 3' O Slst.me NaoionII da UnidIdes da COMenIlÇio di Nelul8Zll • SNUC •
COMlIIuIdo pelo conjunto d..un_ de COMIlrvlÇlo _ .... _lIl11\111k:lpeis, dleoardo oom
o dlsposlo neste lei.

Art." O SNUC tem os sogulnlas oI>jeIivos:

I • oonltlbulr pIIll • menutençlo de dlversldlde biológica 11 dOI IllCUJSOS 1II~ no
talTllólio noelOlllI e nl' lIguas jUllsdlclonais;

li • proIoger .. espklas 1II1lll1lÇOll.. de Ixtinçlo no lm\lIIO mglonoI e rnICiol1II;

11I • conlrtbuir pore I prIIIlrvoçlo e I rastlureçIo di d_ de tcOIIislemu
naturais;

IV- PfOIT1OVtIr o__11 pedltdolJ1lCUllOO noJureis;

V • promo_ I u1i1lzaçlo dos prtIicIplos e~ de eoMMVlÇIo de ....... no
procasso de deaenvolvimlnlO;

VI. prologer paJugons lIIIurIiS 1 pouco ••a_de nolivol bIIlIze cênlcl;

VII _ prologer .. ceraoteIislicIs relevlm.. de naturaza geol6glca, glMlll1OffOlógk:,
eepeleológiol, arquaoI6gIcI, peIeonloIóQIcIlI ou_;

VIII. proteger e mcuptlI( J"ICUlIO& hldrtcoo e edMicos;

IX· raoupererou .........r_degrIdIdos;

X • proporcionlr meios e lnc:tnlivoI JlIllIa~ di pesquisa c1Ill1IIic1, llIludos 1
monitonunerm ambientai:

Xl. vllorlzar econOmIcI e socIalmonlt I div8_ biológica:

Xli. favoreoer condições 1 _ ledUClÇlo e 1nt000000000.çlo 8mblental, IIICl"OIÇIo
em contato com a Mtureu e o turismo ecof6gico:

XlII • prologer os~ nllurlis necessirlos • suIlslsUnci8 de popuJaçllM
lrIdlcionais, respelllndo a VliorJzando seu CO<Iheclmonto e .... cullu'" e promov_ - 1
economk:amente.

Art. r O SNUC ...... llIQido por dtretrlzel que:

I • _llI1lm que no conjunlo dn unldlldes di conservaçio esl$.m~
alTlOSlrlls slgnlficalivlo e ecologlcamenle _dadl_as~h_e"'-do
território noclonll e dos ágUIS jurlsdlcionlis, SllVog_ o peUlmOnlo biológico exlsIentI;

li • UlIegurem OS l11tCIlIismos 11 prooedImenlOll necessirfoo lIO" envoIvimtnlO di
sociedade no esta_mento 8 nl _ di poIfl1c1l11ciooll de unld_ de lXlrlse<V1ÇIo;

11I - _"""" I pertIolpeçIo tfetivI d.. popuIIçIles locIis no aiIçIo,~ 1
gestlo dos un1dldes de conservoçlo;

IV - busquem o apolo e I coopereçIo di organlzlÇÕeS nJo.ijovamImI/I, di
llrQInlZlÇÕes privodls e peISOn flslcu pera o _oIvlmento de estudos, _1uI clIl1lIIIcII,
pritJcIs de oducIçio amblenlll, _ de llzer 8 di turismo ecológico, 1lIOI--'
manulenç.to e oulrlol1ivldedas deg_dn unidIdes de~1ÇIo;



40570 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sete~bro de 1999

v - incentivem as populações locais e as organizações ptivadas a estabelecerem e
administrarem unidades de conserva~o dentro do sistema nacional;

VI - assegurem. nos casos possíveis, a sustentabOldade eoonOmica das unkfades de
conservaçao;

V11 ~ pennitam a uso das unidades de conservaçAo para a conservaçlo "in situ· da
populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genlJtJcos
sIlvestres;

VIII - assegurem que o processo de criaçAo e a gestlo das unidades de conservaçAo
sejlm feitos de fonna integrada com as políticas de administraçAo das telTtls e águAS circundantes.
considerando as condições e necessidades sociais e econOrnicas JocaIS;

IX - considerem as condiçlles e ne<essidades das populaçlles locais no
desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;

X ~ garantam às populações tradicionais, cuja subsistência dependa da uUlIzaçio de
recursos naturais existentes no interior das unídades de consetvaçAo, meios de subslst.!ncia alternativos
ou 8 justa indeni~çiopelos reCUJ5QS perdidos;

XI ~ garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que,
uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender 80s seus
obietlvos;

XII • busquem conferir às unidades de consetvsçAo, nos casos possfveis e respeKadas
a5 conveniências da Administração, autonomia administrativa e financeira; e

XIII ~ busquem proteger grandes áreas através de um conjunto integrado de unidades de
contervaçlo de diferentes categorias, próximas ou contfgU8S, e suas respectivas zonas de
amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservaçAo da
natureza, uso sustentável dos recursos naturais e mstauraçlo e recupemçio dos ecossistemas.

Art. 6' O SNUC será gerido pelos seguintes óTgl05, com suas respecUvas a!Jjbuiçt\e5:

I. ÓrgAo consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Melo Ambiente· CONAMA,
com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema;

11 ~ Órgão central: O Ministério do Melo Ambiente, com a 1lnalkfade de coordenar o
Sistema: e

111- ÓllJlo executores: o Instituto BrasiLelro do Molo Amblonto e _ Roeu,""" Natlllll1s
Ronoviveis - IBAMA, os 61ll1iD5 estaduais e mtInlcipais, com • lunçID de ImplementAr o SNUC,
subsidiar as propostas de crIaçIo e admlnlstrar as unidades de conservaçlo federais, estaduais e
municipal., nas suas respectivas .sre"", de .luaçlD.

Parágralo únlco. PDdem integrar o SNUC, excepclonalmerrte e • cril61iD do CONAMA,
unidades do conserveçAo estadu.1s e municipais que, conce!JIdas para atender • pacuII8_
reglon.i. ou IDeais, possuam Dbjellvo. de manejo que nlD _m ser satislatD<l8merrte atandldDs por
nenhuma categoria prnvist8 nesta Lei. cujas cal"8áerlstioas permitam, em relaçID • estas, uma cIanI
dlslinçID,

CApitulo 111

DAB CATEDDRlAS DI! UNIIlADES DI! CONllEllVAÇAo

Art. 7' As unidades de conserveçAo irrtOllrarrtes do SNUC dlvidem-se em dois grupo!!,
com caraderfsUcas especificas:

I·U_deProIeçAo IntOllral;

11- Unidades de Uso Sustentável;

§ I' O oIJjetlvo bás1co dI5 UnJdadll5 de ProIeçJo 'nlOllral6 pre..rv.r. natureza, ..ndo
admitido apanas o lJ5I) IndIrelo dos seus recursos naturais, com .xceçlo _ 0II5D5 previstos nesta lei.

i 2" O objetivo bás1co d.. Unidades d. Uso Suslerrtivel 6 compatlbllizar. conservaçID
da nml1reza com o uso sust&nt4ve1 de pat'Ufl dos seus recu1S05 natumls.

Ar!. r O grupo dI5 Unldadll5 de ProIeçAo Inlegral 6 composto pelas seguinlll5
categorias de unklade de conservaçAo:

1- EslaçID Ecológica;

11· R...rva Biológica

111- Parque _.1;

IV --'~Dl1umento NaIUl1lI;

V- Refúgio de VIda Silvestre.

Ar!. ,. A EslaçID ECOlógica lem como oIljeIivo • preservaçID d. natureza e •
raalizaçID de pesquises cientllloas.

. i 1· A CúÇID Ecolclg1c8 6 de _ e dom/nlo pclblloo5. sencfo que el .....
particul8"'" lnoluldas em .... lImK.. serlo desaprojlli8d... de .cordD com o que dlspfte • lei.

i 2" ~ proI/lidlI. vlsltaçlD pclbllca, oxee\D qu.ndo com objetivo_I. de 
CDll1 o qued'-o PfanD de "'.nejo da unldade ou regulamento espeolRco,

i 3" A pesq.... dentlllcll dependo de .utDriz8c;lo pr6vl8 do órgID respol1ÚVel pala
edmtnlsll8çlD da unldade e esti !IUjeIlll á5 condlçOe5 e restrlçlleo por este esta_..,bem 0Dl1lD
àqualU pravlst8S am regu/amenlo.

i 4' N. EslIÇIo Ecológica só podem ser pannilld...Koraçll.. _ lIODOOislomas no
OUDde:

1_ modIdes que vIs8m • rasieuraçID de 8OD5SIslemas modili<:adDs;

11_ manejD de esp6d.. com o fim de preserv.r. diversidade biDl6g1ca;

111- coIel. de componenles dos eC05Slslemas com finalidades dentflloas;

IV - paoquisas dentlliClls, oujD Impado sobre o amllIerrto soja mlliDr do que aquele
causado paI. almpl..DboervaçID ou pala colllla conlrolada de componentes d05 ecosoIolema, em uma
á<ea CDII05poI1dente • no máximo lrês por carrto d. extensID lotai da unidade e at6 o limKe de um mil e
qulnhentos _ ....

Ar!. 11. A Reserva BlD/6gJca tom como DbjeIIvD a preservaçID 'ntegra' da blDIa e
demais _os naturals existentes em ..... limKIl5. sem interterancla humana dlrola ou modillc8çllos
•_Is, exoetuando-se .. medidas de recuperaçID de seus ecossistemas aIte_ e .. açllee de
manejo 118Oe5IlIÓ8I para recuparar e preserv.r O· equillbrlD natura', • dlversldad. blDlógIoa • os
pro<:e08D5 ecológk:05 naturail,

§ 1· A Raserv. Biológica 6 de posse e domlnio pclbltC05. sencfo quo o ire..
partlculareslnduld.. em seus IImKes serlo desapropriadas, de acordo com o que dlspfte • lei.

i 2" ~ prolb1d8 a vlsi\8ÇlD pública. excelo aquel. com objetivo eduoaciDn.I, de llOOnfD
com regulamenta esp4?ClrlCO.

i 3' A pesquisa dentlllcll depende de aulDrtzaçID prévia do 6Ig1D responsóv81 pat.
adminlslraçlo d. unidade e esti sujeita il condiçllM e reslriçllos por esto est8beleddu, bem como
àquelas prevIlItu em regul.mento,

Ar!. 11. O P.rque NaclDn.llem comD objaIIvD _ • _açID de eC05I1slem..
naturais de grande relevAnd. llCDlóg1c8 e bel8z8 06n1oa. poosIblillando • rellizaçlo dI pesquisas
c1entlflOllS e o -.vDlvimento de atlvidad.. de eduoaçID e~o .mbianlal. de recntaçID em
contato com a n8luraza e de turismo acológlcD.

i I' O Parque NadDnel6 de _ e domlniD pclIlIk:05, sendo que o ÍI888 partlc:ul_
IncIuIdas em ..... lImlles serlo _propriad.., de lIODfdD com o quo dlspfte • lei.

i 2" A visllaçlo públi08 elltá sujeita á5 oonnu e reslriçllos _ no Pf8nD de
Manejo da unidade, á5 noonas esta_.. paio ÓfllID l1llIPDIlSÍVlll por 5U8 lIdminIslraçID, e àquel..
prevlslu em regulamenlD.

f 3' A pesquisa dentllloa depende de .ulDrizaçID jrivt. do órgID responsável pala
_illlraçlD da unidade e _ sujeita ás condiçllM e reslriçllos por este _leddo, bem como
àqu_ pr8_ em regulamento.

i 4' As unidades _ categorla, q_ criadal peID EstadD ou llluniofpID. SBrIo
denominad.., reopedIvamento, Parque Estadual e P.rque Natural Munlcipal.

Ar!. 12. O Monurnenlo Natumllem 0Dl1lD Dbjellvo _ preservar sllloa naturais 11IIDI,
singulares ou de grande bel8z8 "'nIoa,

f l' O Monumento N8lunI1 pode .... CDl1IllluIdD por irao portIou_, _ quo Hja
poosIvel comp8ltllltizar "" Dbjel/VDs da unidade com. utIlJZaç1D daI""" e _ reou~ naturais do iDoal
pelos proprlatáriDs.

i 2"~ in<:DrnpaIlllII entre 05 DbjeIIv05 da irea e as atIvld8de5 privadaa ou
nlD h.vendo aquleso6ncl. do prDIlriel6IiD á5 condlçOe5 propoetas peID Ól\IID reoponsávoI pala
admlni!IIrIIçID d. unidade para • coe_a do Monumento Natural com o lISO da pro~, • _
deve ser desapropriada, de acordo com o que dlsplle. lei.

f 3' A vlsilaçlD pclbNoa _ sujeita á5ex>nd1l;lles e reslriçllos 8!labeledd.. no PI8nD de
Manejo d. unidade, ás oonnas e5l8_ peID 6ll11o _sóvof por 5U8 admlnlsll8çlD e 6quelu
prev!lItas em reguI8menlD. '

Ar!. 13. O Relúglo do VId. SII_ lem como DIljetivo proteger ambientas naturais
onde se asseguram condlçlles para • oxisl!nc18 ou reproduçID de eep6cIe5 ou comUl1ld8de5 da 1lDra
IDeal o da I.un. residente D<I mlgnrtóri••

f I' O RelúglD de VIda Silvestre Pooe ser COf1lItllukID por ire.. parllcula""', _ que
seja posslvel compatlblllzer o. DIljetivos da unldade com • utIiizaçID da 10lllI e _ l1lotnD!l natunrta do
ID08I paios propnetirl05,

§ 2." Havendo IncornpatIbIildado entre 05 DIljetivD5 da ire. e .. _ priv_ ou
nID havendo aqule5<:lnd. do proprloláliD á5 ccndlçlles propoetas peID 6Ig1D reoponsável pala
adminislrllçllo d. unidade para • coexisl6nc18 do Refúgio de VIda Silvestre com o USD d. propried8da••
ire. deve .... des8projlli8da, de 8COldo com o que displle • Lei.

i 3" A vitlleçllo pclblloa _ sujeita á5 norm.. e rasirIçlles est.beledd.. no Pl.no do
Manejo da unidade, As normas estlIbeledd.. peID órglD reIflD/1dvel por .u. admlnlstl1lçlo, e àquelas
previstas em regulamento.

i 4' A pesquisa dentlftca d.pend. d••utDrizaçID pr6vi. do 6rgID I'MpoII56vel pat.
admini51raçllo d. unidade e está sujeita á5 condlçOe5 e restrlçllos por esto 8!lab8leddu, bem 0Dl1lD
àquelas previstas em regulamento.

Ar!. 14. ConstKuem o Grupo da. Unidades de Uso Sustentivel .. seguintes categorio
de unidade de conse<VaçID:

1- Áre. de ProIeçID AmbIental;

11- ÁI1l. de Relevantelnt_ Ecotógk:D;

111- FiDresta NaclDnal;

IV - Reserve ExInrtIvisIa;

V - R....... de Faun.;

VI- Reserv. do o-woJvimento SUIlent.ivel; e

VlI- Reserv. P.rtIcul8rdoP_io Natural,

Ar!. lS. A ÁI1l. de ProleçID Amblenlal 6 uma Iire. em geral exI811511, com um C8flo
grau de ocupoçlo humana, _ de atr1bu1os ._. _.nlMlcos.DlJ.<:UIIuraIs·ospecI_
Imporia_ para.• qualldede de" vfd"'e -. "lJiIm.eJair _ popuIaçID humanas, 8 18m CDmD Dbjellvoe
_ proIegar • dlvaflidade bIDIólIIoa, dlsdplinar o prllCI5SD dó ooupaçio e _ •
suslentllbllldade do uso dos ntanD8 naturais.

§ ,.A ÁIN de ProleçID AmbienlaJ 6 eXH.slIllJ1da porleml5pcl_ou prlvada&
i 2" Respe_ 05 11__is, podem .... _, lIDI1n88 e

reslIiçlles para0 utIilz8çlD de uma~ privada _ em um. ÁIN do ProIaçID Am_.
i 3" As CD<I<!içllM para • realizaçID..... peoquIsa clentfllc8 e vIsItaçID púbIoa 1180 .....

sob dominio público serlo estabelecido paio órgID gestor da unldade.

f 4· Nu ire.. sob propriedade privada, cabe 8D proprilllárlD__o CDI1<IIçlla5
para pesquisa e visltaçlD peID públlcD, DilIarvadaa.. exigIndu o rasirlçl\e5logaio.

i 5· A ÁI1le de ProtaçID AmIlIental dispo<Ii de um C..-IhD presldIdD pelo órgID
responsável por SUB adminislnlçlD e _uldo por ...,.-.ntos doa 61gb púbIoDs, de
DlV8nizaçlles de SDCledado dvil o d. populaçID -.te, CDlIfDrme .. d15puser no regu_ d_
lei.

Ar!. 18. A Áre. de RoleVlnte Inte..... Ecológico 6 um. área em geral de paquen8
extenslo, com pouca ou nenhuma ocupuçlo humana, com caractMf5ÜCU naturais extraon:S1n6ri8s ou
que 8briga exemplares raros da blota regional, e tem como objetivo manter os ecoaiItemu nlttn_ de
imporiAnd. regiDnal ou local e regular o uso admissivel d..... ire.., de mDdD • compatlblliz6.iD com
os obietivos de cooset'Vaçio da natureza.

i I' A Área do Relev.nle 101...... Ecológico 6 constltulda por lenas pclbIIcos llU
prived...

i Z' RespeKedos os IImK.. constitucion.Is, podem .... __ lHHI'Il88 •

restriçll.. para • utllizaçID de um. propriedade privada IDeaHzeda em uma Áre. de R81evanta,_
EcológicD.

Ar!. 17. A Floresta NaciDnel 6 uma irea com _ra l!DI1IsI8I de eop6c:lII
predominantemente nltivas e tem como obieUvo básico o uso múrtlDlo susterdvef dos f8CIJC'8OII
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fiorestals e a pesquisa cientIfica, com 'nfase em m~od05 para explaràçlo sustent4vef de florestas
nativas.

§ 11 A Floresta Nacional é de posse e dornlnio públicos. sendo que as 'ree pcIIrtléulares
11ICltJldas em seus lImites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a Lei.

S 2!' Nas Florestas NacWnals é admitida a perman&ncfa de populações tradicionais que
a habitam quando de sua criação, em coofomddade com o disposto em reguJlmento e nD Plano de
Mlimejo da unidade.

S 3' A vlsitoçlo público , pormltlda, condlcIonado As normo~II poli o
manejo da unldada pelo órgAo raspoll5ávol por sua admlnlslraçlo. .

S4' A pesquisa é pormtllda o InoonUvada, sujo1land<>-se I prévla aulOrizaçlo do 6rgIo
rasponsávol pela admlnlstmçlo da unldado, I. condlçlles o restriç/les por esta esta_ o..
previstas em regulamento.

S 5' A FIorosta Nacionll dlsporl do um COnsol"" Conaultivo.~ pofÔ 6rgIo
rosponsávol por sua admlnistraçlo o consttluldo por roprosonlantos do 6rgI05 púllIlcoa. do orglnlzaçllaa
da soolodado oIvll o, quando for o coso, das populaçlles Iradlcionals lO5Idontos.

S 6' A unidade destD_C!!legolia, .qWlllda mada·pok>E!lado--otrM1lnlclpl<l;SMi
-rlenominada. ~vTmêrite, Floresta Estadual e AoreIta Municipll. '

"kt. li. A Resorva ExlraIIvista é uma lrea utlllzada por pojlIlIaç/lM _
tradicionais, cuja subsist6ncia basela-ie no 8xtratMsmo e, complementannente na -oricUttura da
subslst!ncla e nl criaçlo do animal. do poquano porto, o 10m como objollvoo~ prtltogor .. moIoo
de vida e a eultUI1I dessas populaçOes, li: assegurar o uso sustent'vet dos recuntos "*,1'IiI d. unJdllde.

S l' A Rosorvl ExlIItJvIsta li do domlnlo polblioo, com 1150 ooncodido lo populaçllas
o>dnltivistas tradicionais conformo o dlspollo no ali. 23 _ LoI o em raguIamonlllçIo 1IplOftloa.
sendo que a5 imas particulares IncfurdM em HU5 Mmltn: devem ser deuproprlada. di! acordo com o
quo dlspOo l!.el.

S2' A Rosarva oExtratlvista sorI gorlda por um Co_ DoIIberaUvo.~ pelo
órgAo. re.ponsávol por sua .admlnlslraçlo e cons\tlufdo por _ntontos do 6rgIoo púbIIooo, do
organizações da SOCIedade C1V" e das populações tradJcfanlis msidl!lntes na ..... conforme se dispuser
em regulamento e no ato de crfaçlo da unidade.

S 3' A vlstlaçllo pública é pormtllda, dosde quo compallvol com oa Intomsos IocIII o
de acordo com o disposto no Plano de Manejo da .irei.

§ 4' A pesquisa cientlflco li pormnlda e incentivada, sujotland.... I prévia lulorlzaçlo
do órgfto responsável pell admlnlstraçlo da unidade, lo condlçlles e rostJiçlles por esta _ a
às normas previstas em regulamento.

§ 5- O Plano de Manejo da Unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

S 6' SAo proibidas a exploraçJo de recursos minerais e a caçR amadorf5tlca. ou
profissional.

§ 7' A exploração comercial do recursos madeireiros só sem admltkfa em bues
sustentévels e em situações especiais e complementares As demais atividades deHOvotvkSas na
Reserva Extratlvista, conforme o dl5posto em regulamento e no Piano de Manejo di unkl8de.

Ar!. 19. A Resorva do Fauna é uma lirea natural com populaçlles animais do ospéclos
nativas, terrestres ou 8quéticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudost~C05
sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunfstic05.

§ l' A Reserva de Fauna é de posse e domrnio públicos, sendo que as "reas
particulares incluldas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dlsplSe 8 leI.

§ 2" A vlstlaçlo pública podo ..r permtllda, dosda quo compallvol com o manejo di
unkfade e de acordo com as nonnas estabelecidas pelo órgAo responsável por sua admlnistraçAo.

§ 3- E: proibido o exerclcio da caça amadorfstica ou profissional.

§ 4' A comercializa~o dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas
obedecem ao disposto nas Leis sobre fauna e regulamentos.

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga:
populações tradicionllis, cuja existência baseia-se em sistemas sustentAveis de exploraçlo dos reculSOS
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições eeológtcas locais e que
dasempenham um papet fundamental na proteçAo da natureza e na mBnutençlo da div&midlde
bloi6gica.

§ 1° A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo bisk:o prMeIVar.
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e 05 metos necessários para a reproduçIo • •
melhoria dos: modos e da qualidade de vida e expIoraçAo dos recursos naturais das popufec}GIa
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as t6cnicas de maMjc) do
ambiente, desenvolvido por estas poputações.

§ 'i' A Ro..rva do De..nvolvlmento Suston\llvol é do domfnlo púllIloo, _ quo ..
áreas particulares incluidas em seus limtles devem ser, quando necessário, desaproprildll, de acordo
com o que dispõe ã Lei.

S3° O uso das área. ocupadas pelas populaçlles tradiclonalo sorI reg_da 8OOIdO
com o disposto no art. 23 dostD Lol e om regullmonlaçlo espooIfoca.

§ 4° A Reserva de Desenvolvimento Sustent6vl!l1 sonIi gerida por um ConIeIho
DoIi_O, pn>sldldo polo órgAo rospoll5ávol por SUl admInlstrIçlo o conotltuldo por~
do órgA05 públicos. do organizaçlle5 do sooIadado civil o do popullçlloa __ - na
área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criaçIo da unkfM:fe.

S 5' As Illividados dosenvolvldas na RlllIIfVa da OoIonvolvlmonlo Sustentável
obodecoJilo as segulntos condlçlles:

a) é pormnlda o Incentivada á vIsItaçIo públloa. dooda quo compalivol com 05
interesses locais e de acordo com o dtsposto no Plano de Manejo dl6rHi

. b) é permtllda o incontlvadl a pooqu!sl clontltlcl _ 1 conoarvlÇlo da
naturoZJI, 11 melhor rolaçio das populaçlles _ com OIU mola o I aducaçIo Im_.
sujotland<H18 I prévio autorizoçlo do órglo roopollÁVOI pela admln1llll<;l0 da unldado, lo ooodlçllos o
restlições por oslo estobelooldas e lo normas p<OVistIs em ragullmanlo;

o) dovo ..r ..mpre cons1danIdo o oqulllbrlo dlnlmlco entro o Iaman"" da
popelaçlo o a con..rvaçlo; e

d) li admtllda a oxploraçlo da componontos dOI ooosalalom.. natu... om rogImo
do manojo sustontlivol o a subotilulçAo do CObol1UII vogotaJ por aop6cIos cultlvhals, _ quo lIUjaItas
ao zonoamonto, 11. Ilmitaçlle5 legais o 10 Plano do Manejo da 11....

50° O Plano do Manejo di Rosofva do Dosanvolvlmonto SustonláYel dotInirI as zon..
do proteçlo Inlegral, do USO _ontllvol Odo ImolIooImonto o coaodoros ocoI6glcoso sorI aprovado
pelo Consel"" Doliberatlvo do unldado.

Alto 21. A RO!lOIVa Palllcular do PllJirnOnlo NatuIII , uma lrea privada, __ com
perpetuldado, com o objetivo do con..rvlr adivo_ biológico.

§ l' O gravame de que trata este artigo constam de termo de compromisso assinado
perante o 6rglo ambiental, que verificaré a exist&ncla de interesse público, " será avetbado li margem
da inscrl~o no Reoistro PlÍbllco de ImóveIs.

§ 2!' Só podem ser pennitida, na Reserva Particular do Patrimônio Naluml, conforme se
dispuser em regulamento:

I ~ A pMquisa clentlfica;

11· a visitaçfto com objetivos turfslfcos, recreativos e educacionais;

111 - a extraçlo de recursos naturais, exceto madeira, que nlo coloque em risco as
espécies ou os ecossistemas que justificaram a criaçlo da unidade.

S 3' Os 6rgIos Integ..ntos do SNUC, sempre quo po..lvol o oportuno, prosIarAo
orientação técnica e cientlfica ao proprfettirio de Reserva Partfcufar do Patrimônio Natural para a
elaborlçlo de um Plano do Manojo ou do ProIoçIo e de GestAo da unldado.

capitulo IV

DA CRW;Ao. IMl't.ANTN;.lD EGOSTA0 DAS UNIlWlIE. DE CONsERvAÇAo

Ar!. 2Z. As unldados de conservaçlo são criad.. por ato do Podor Exooutivo.

S 1" Do DocroIo do crilçlo dovom constar o. seus objotlvoa b4s1cos, o memoriol
desaitlvo do perfmetro da área, o órgIo respons6vel por sua admlnlslraçlo e, no caso das Reservas
Extrativistas, Reservas EcoI6g1co-Cuftul1lis e, quando for o caso, das Florestas Nlilcionais, a populaçAo
tmdlcional destinatlirfa.

§ 2' A criaçlo de uma unldado do COnservlÇlO dovo ..r procedida do estudos técnicos
o do consutla pública quo permtla ldontJllcar o locollzaçlo, a dlmonsão e 05 IImtlos mlls adequados
para a unidade, confonne se dispuser em regulamento.

~ 3- No processo de consulta de que trata o parigrafo anterior, o Poder PúbUco li
obJigado a fomocer Informaçlles adoquodu o Intoliglvoi. I popolaçlo locol e a oulra5 porte.
Inttll'B5SAdas.

§ 4' Na criaçlo de Estaçlo Ecológica ou Reserva Biológica nfto li obrlgatólia a consutla
de quo trata o § 2' desto artigo.

S 5' As unldados do conservaçlo do grupo do Uso Sustentável podem ser
transformadas lotai ou pardllmonto em unldados do grupo do ProIoçIo Integral, por Instrumonto
normativo do mesmo nfvel hlentrqulco ao que criou a unkfade, desde que obedecidos os procedimentos
do consutll estDbolooldos no S2' desto artigo.

§ 6' A ampllaçAo dos limites de uma unidade de conservaçAo, sem modiflcaçAo dos
seus Ilmtles originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do
mesmo nfvel hierárquico ao que criou a unkfAde, desde que obededdos os procedimentos de consulta
estabelecidos no § 2' desto artigo. •

§ 7' A desafetaçlo ou roduçlo doa IImtlos d. uma unldodo do COIl!O<Vaçlo só podo ..r
folia madionte Lol ospocltica.

Alto 23. A posso o o uso d.. Ire.. ocupodas pelas popufaç/los tradlolonalo ...
, Reservas Extratlvístas e Reservas de OMenvofvfmento SUltentivef serlo regufados por contrato,

conforme se dispuser no regulamento desta lei.

.§. t~.i\5 populaçõos do quo l1l\I HlI alIlgo obriga..... a parilolpor da preservaçlo,
recupemçlo, dofosa o monute~do unldado do oonsorvlÇlo.

§ 2' O uso dos rocuiSôs natu..1o pelas popellçlles da qua Iml oslo IrtigO obodocorl As
seguintes norm~

I - proIbiçlo do uso do ospécI.. locolmonto Imoaçadas do oxllnçlo ou do práticas quo
danifiquem os seus nabil:ats;

li - prolblçlo do prátioDl ou atividades quo Impeçam a rogonoroçllo nOlural dos
ecossistemas;

111 - domll. norm.. ostaboloold.. na Iogislaçlo. no Plano do MlnoJo do unidade do
consetVaçlo ti no contrato de conceul.o de dRfto relI de uso.

M U. O .ubso/O. o o _ 16rwo sempre quo Innulr nl establlldado do ocossIstoma,
Integllm oa limtl.. das unldados do consorvlÇlo. •

Ar!. 21. AI unldodos do consorvaçIo, oxcoto Aroa do Proloçlo Amblentll o Rosorva
Plrtlcular do PatrlmOnlo N8turlI, devem possuir uma zona de amortecfmento e, quando conveniente,
oonodoraa ecológicos.

5 I' O órgJo rosponúvol poIa adminlstraçlo di unldado Ollllbolooorl norm..
HpecSftcllS regulamentando a ocupaçlo • o uso dos recursos da zona de amortecimento e d05
oorrodoros ecol6gloos do uml unidade do conoorvlÇlo.

5 2'.os limites da zona de amortecimento li dos COfT8dores ecológicos e as respectivas
normas do quo trata o porágrafo Intolior podofIo ..r dotInldas no 110 do criaçlo di unldado ou
poIIlriormento.

Alto 21. QUlndci oldstlr um conjunto do unidades do conservaçlo do eategolia.
dlferonto. ou nfto, próximas, jultlpostas ou soIlropoatas. o outras lira.. protegidas públicos ou privadas.
constnulndo um mosaico, I gostA0 do conjUnto dovorl ser folia do forma Integrada o partlcipaliva,
con.ldorand.... oa ..us dlsllntos objellvos do consorvaçAo, do forml Ocompatibilizar I presença da
blodivorsldado, a valoliZJIçlo da sociodIvOfllldado o o desonvolvlmonto .ustontlvol no contexto
reglonll.

Parágrafo únfco. O regulam.nto desta Lol dlsporil sobro a forml do gostA0 Integrada do
conjunto das unidltdes.

Alto 'O. As unldados do consorvaçlo devom dispor do um Pllno de Monojo.

§ 1- O Plano de Manejo deve abranger a érea da unidade de conservaçlo, sua zona de
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integraçAo r}

vida econOmlca e social das comunidades vizinhas.

§ 2' Na olaboraçlo, atualizaçlo o ImplomontlÇlo do Plano de Mlnojo das Resorvas
ExtrativJstas. das Reservas de Desenvolvimento Sustent.6vel, das Áreas de Proteçlo Ambientai 8,

quando couber. da Aoresl8S Nacionais e das Áreas de ReJevant\? • ;se Ecológíco, será assegurada
a Impla parliolpaçlo da populaçlo lO5Idonto.

5 3- O PJano de Manejo de uma unidade dq cor Jçno deve ser elaborado no prazo
do oInca Inos o porlir da data de SUl criaçIo.

AR. 21. SIo proibidas, nas unidades de con.;ervaçlo, quaisquer altemÇÕ8S, atividades
ou modalidades de utl1lzJ:çIo em desacordo com 05 seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus
regulamentos.

Parágrafo único. At6 que seja elabonKfo o Plano de Manejo, todas as atividades e obr.ls
desenvolvidas nas unidades de conservaçAo de proteçlo Integral devem se limitar hquelas destinadas a
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ll"rantir a intogrfdll<le dos recursos que • uniclacle objollva pcolego<, assegunrndo-se ia populaçlles
tradlclonals porventura fJIIident.. n. li",., .. ""ndiçlles • os meios necessiIdoo parA • sa1Isfaçlo de
suao necessidades moteri.ls, sociais. cullurala.

AlI. 21. CIIda unidade de conservaçAo do grupo de ProleçAo Integral di5poriI de um
CO_lho COI1lIUltlvo, presidido pelo 6<gIo ~v.1 por ou. admlnistnlçlo e ""n.titurdo por
"'presentontes de óllllos públicos, d. orglnizaçlles di sociedade civil, por proprielilrios dI tonu
IocIIlizadu .m ReIIlgio de Vldl Silvestre ou Monumento Nltural, qUlndo for o CIIO, ., na hlpólMe
prevlstl no 5 'Z' do 1ft. 42, dlS popuIoç6es tradlclon.1s resldent.., conforma li dlsptMr em
"'lIul.mlnto • no 110 de ctIIçIo di uniclacll.

AlI. 30. 1.5 unldldes de COMIJVIÇIo podem ser gerid.. por org.nIzaç611 dI _
civH d. 1111...... público com oI>jotlvos Iftns aos di unldad., medllnll ""nvAnIo ou _o com a
6<gIo rN{lOI1Úvel por....11-.

AlI. 31. I!: prolbidI I inttaduçAo ... unldldeo de can...rvlçlo dI eop6cleo nIa
lutóciones.

, 5 1· ExceIUIflI-'" do dlspooIo ..... 1Ilfgo ..Ánt.. de ProIIÇIo Ambientll, ..~
Nacionais, as Reservas Extratlvistas B as ResefVU de DesenvolvImento SUltentável. bem como c.
II1lmlls e pIanlas IlICISIiIJiOl 11 admlnillraçla • ia IIlv_ d.. d.mlls CIIegorias de UnldedH de
COMIJVIÇIo, di lcanlo com o que li dlsptMr Im "'lIullmento e no PIII10 de Mlneja de unldIde.

5 'Z' _ 11_ pertlcul_IocII_1lI1 RIfIlgIOl de Vldl S_ I~
Nlturaio, podem ..... criadoo Inlmals dOmisII""" • cultlvad.. pIontas consldtradoo compellvels com li
finalld.d.. d. unldad., de lCOItIo com o qued~ o """ Plena dI MII1.jo.

AlI. 32. OS órg.....xecutOI1ll 1IlIcu1.._1o com • camu_ ciIfllIlIclI com a
propóolIo de _aro desenVoMmento de pesquisas _ • faun., • fiara •• acaIogia dei unldadea
de """",,rvlÇlo I _ fOlmIS de UIQ suslenüvel dOs RICU""'" nolurajs, v.larfzandO-se a
conh.cimento du popuIaçlles tnIdIcionlto.

51· 1.5 pesqUlsH__ nuun_ de conservlçAO nIa podem caIocar Im rIoco
.sallRlvivtncia dei esp6cles Integrantes dOslCOlllllem..pl1ltegIdas.

5 2!' A ",allzaçAo de _lias ciInIillcU nas unidades de ""noervaçla, axca!o Ánta de
Proleçta Ambientai e Reserv. P.rt/allor do P_nIo Natural. depende de aprovaçlo lrivIa • _
sujelta lllisC11izaçlo do órgIo nesponsável porSUladmln~.

53" OS órgAos compet.nt.. podem tranofeJir pila .. lnstltulçOes d. peequiIa n_1a,
.trav6s dI .canlo, • IlJibulçlo de aprovlr • RIIiizaçlo de plloqulsH cientr_ • de CIWdenOiar
_1sadOlas pII1I trabllhorem nlS un_d. ""J1IIlVaçIo.

AlI. 33. A IxpIorIçIo comarclal d. produtos, subprodUlOl ou aorviçoI oblldOl OU
d....nvolvldoo • partir dOI recu""" nmurals. biológicos, ctnl""" ou cullurals ou de axploraçIa de
""-" de unidade d. COI1SI1V.çIo, _o Ánta de Prolaçio AmbllntaI e RN8VI Particular dO
P.tJimOnio Nllural, d.penderli d. pr6v1••ulorizaçlo e ouJ.Ila~ a explorador. pegamenIo. confonna
dispostO em regulamento.

AlI. 34. OS órgloo ",sponsáv.1s pela administraçAo des unldldeo de 0IlIlllIJV1ÇIo
pod.m receber l'IlCUllIOII ou dOaç6II d. qualquer nl!ureza. nacionlls ou 1_Is, com ou ...
• ncargas. provenientes de organIzaçóes priVadas ou públlcaa ou de __ lIsIcaa que dIoojarwrn
colaborar com. sua con5IJNaçlO.

Plf6grafo ~nlco. A adminlstraçAa dos RIctIIlICS 0_ cabe ao OrgIa gaIlor de unldlde
....rlo utll_ exciuslv.ment. n. su. implontoçlo, gestlo e manutançlo. .

AlI. 3J. OS recu""" 0_ pelas unidades de ""nsIIVaçio dO GIUpo de PIlllaçIa
Integrai madlant•• cobrança de IlIlUI d. VIsIlaçAo • outras "'ndesd_de 1Il8CadaçIo. MIViçc»
• atividades d. próPri. unidade ...rIa .p1101d00 d. llCOfdo com osl!eQuinles crll«lOl:

.) olé 50% (cinqO.nta por canto), • nta menas que 25% (vlnle I cfnao por _), na
Implem.ntaçAo. manutençAo, • gOlllo d. própria unicIacI.;

b) até 5O'lfo (clnqQenta por cento) • I nIa m.nao que 25% (vInia I cfnco por_I. I!I
"'lIulaJizaçlo fundlilJi. du unidldeo d. canserv.çAo do Grupo;

o) ai' 5O'lfo (cinqilenta por cento), • nlo l11I<IOI que 15% (qulnzl por _), na
ImplementaçAo, manutençlo • Il"stlo d. outras unidades dI canservlçlO dO Grupo de ProlaçIo
Integral. '

AlI. 3f. Nos CII05 de Ilcencrlmll1lO em_i d. empraandlmentoo de~
Irnpocio .mblilntal, _ ""nalderadO pelo OrgIa ambllnlal compeIInIt, com ru_ em _
de Impecio .mblant.i • respectivo ",Iatória - EWRIMA, o •__ t obrigado • apoiar •
impiant.çlo • mlnut.nçlo de unldad. de conservlÇlo do Grupo de ProlIÇIo Integral, de lCO<llo com a
disposto neslIIlI!lga e na Rll/Ulamento _ L.I.

5 1· O montant. de ntCUI'S05 ..... _adO pelo~ pera _ fi_
nAo pode sen Inftrlar • 0,5% (melo por cenIa) doi CUIlIllI loIaII prevlsloo pII1I • ImpIantaçlo do
empreendimento, _ o percentual _ pelo OrgIa Imbilfllalllcenciador, de aconIo com o grau de
Impcdo.mb/enlal_opelo~.

5''Z' Ao OrgIa .mblental1_compete deIlnlr .(s) unidadl(.) de 00IlNIVaçI0 •
ser(em) -Co), COIIIlde<Indo lO prllplIIlas .~IS na EWRlIo1A I ouvido a
empnlll_; podando incIuIIv....r conttmpIo<ia • criaçIo de nava(o) unklade(a) de CllIWMVlIçIo.

5 3' Quando o ."'pnlIlndlmenlo a1etar unide<là d. c.onoervaçlo aopoclllca ou sua zona
de amortecimento. o I_mento • que ... l1lfefe a "capul" de5I••rtIgo só podanII ser canaadIdO
medlant••utortzaçlo dO óllllo nesponsável por sua admlnillraçlo, e a unldadl ._, .-no qui

nlo pert~llI.ao Grupo de ProIeçta Integral, deverã .... uma dei bene1k:Urtas de CO/1'lIlIIIUÇIo
deftnld. n.... II!lga.

CIp/luIaV

DalIHc!HmIoI,IIelçOpEl'EriWaAIlEs
AlI. 37.1.5 percelas d. Pf'IlIlIlIdadea priVad.. lncluldlS I mlnlldlS.m Refóglos d. VIda

Sllvestl1l • em Monumentos Nolurafs, bem coma a 11m das R....u ParticullllS dO Patrfrnónlo
Nalural, sta ""_rad.. li",.. de Int....... eooIOglco pera proteçIo doi e<:oos/o(lmas, pera fins de
illnçAo do Imposto T.rrltort.1 Rural, exercendo sua func;Io sOcIàl.

AlI. 31. A .çIo ou _ das _ fl_ ou J"- quo Imporlom
l_rvlnciolOS PltC"1l00d_ Lai ....... l1l{/lIl.- OU -.iIem em d.na illorl. 11 flUt1l I _

demais atrfbut05 n.turais das..-<li conserv.çAo, bem ",,;;'0 iIs suu Instalaçilol • ia ZOI1II de
.mortecimento • ""rredoles 1ICOIóg1coo. sujallam 00 Infrlto"," is sançOes previ_ em LaI.

AlI. 31. [)lo, .0 art. 40 d. Ltl no 9.805, de 13 de feVIRIlro d. 19l18, • lIQUInlI
~:

"Ar!. 40. co..... "ln_vo d.na 11 fiora. 11 fauna. 101 dem.__dII
UlIdades d. ConservlçAO de PO ;§; Integral. d.. su.. zon..d. alllOllacimlnlO:

Pena - RIciuaIo, de dOIa a..anos.

f 1· Enfende.se por Unidades de ConservIÇlo de Prol.çAo Integral .. EsIaç/lM
Ecológlcaa, lO R....rv.. BIoIóglcu, 00 P.rq.... Nacionais, 05 Monumentos NOIurals • os R.f1lgIOI de
\IIda_.

5 2!' A _cio de d.no .fotando espécies .melçad.. de exlJoçllo no 1_dei
unidldes d. COl1IeJVaçIa d. Proleçta Integrai se" consId.rad. circunstllnci. agraVIl1I. para • fucaçlo
de pena.

53" se o crime for culposo, a pan.18IlI Rlduzld.11_:
AlI. éO.__i Lalno9.eos, d.13 de fevereiro de 1m o oogufnl••r!. 4OA:

"Ar!. 4Q.A. causar slgnllicallva dona 11 fiOfll, i fauna a.os demito lIIrilJuIos natuAII das
lJnIdadu de conaervlÇlo de Usa SUSllnlilvel e das lUIS zonas de lmortecimento:

Pena- Rlciuslo. de um.lJts.nos.

5 1· Enllflde.oe por un_ dI COI1seIVIÇIo d. Usa SusI.""vol lO ÁntaI de
ProtIÇIo AmlliInlaI, as ÁntaI de Rlllvonte Intere.... Ecológico, .. Ftoreotas NIcion.... u R__...
ExntMstu. .. Reservas de Faun•• as Reservas EcoJ6Qk;o..CulturaJ$ e as Reservas PMtkuIaru do
P_NItural.

5 'Z' A ocorrtncl. de dano .fotando ospoIci...me.çIIdlIs d••xtinçlla na _ dei
lJnIdadu de COl1IeJVaçAo de Usa SusI.nliIve! l8IlI consideradl circunstJncI. egrayll1le pera I ftxIÇIo
<li pena.

5 3" s.. o crIma for culposa•• pena _ roduzida 11 metad.:

C8pItuJa VI

IlMRESEllVAlDA_

AlI. 41. A Reserv. d. BIosfera é um modelo, adotado Internacionalment., de geoIIo
inlIgladI, pertlcIpetlv•• sust._.1 dos racursao.-.com OI objllivOl b4sicoa de _1ÇIo de
_ bIoI6gIOI, o desenvoMmento de atividades de pesquisll, o monitonlmonta .mblental••
aducaçIo em_I, o desenvolvimento sustlnlilvela a meihorta de qu.lldad. d. vide dlS popuIaçlleI.

51'A R....rv. d. BiOIfota t conOlltulda por uma ou v_......1lcieo.~ 11
proIIçIo Intagral de nllul1lza; um. ou vilóla zonas de .rno<Iecimento, onde só da admitldao atividades
qui nIa RIIUIIem em dana pera .. 1I......ócIao; e uma ou virils zonas d. 1ranIIçIo. l!em lImItea
rfgIdoa, onde o proceua de ocupeçlo I a manejo dOs recunIOI nllurals 010 p1anejadOo • conduz.idoo de
modO pertlcipetiVo I em _ SlISIanIáveis.

f 2!' A Reserv. d. Biosfera é consIilufda por i"'.o de domlnlo público ou priV_.

5 3' A_. d. BIosfI<ll pode .... Integrada por unidades de COI1l!eJVaçAol' _
pelo POdIr PIlbIlca, reapaiIadu .0 nann.. 1"ll"1s que diOápllnam o m.nejo de cada calagoJia
-""",.

f 4' A R-.va d. Blootera li geJide por um ",,"oolho deilberallvo. formado por-.unl.. de inIIIlUlçllIa pIlbIlcas. de OlglntzaçOts d. _ civH • d. popuIIçAo _,
aonfonna ti dIIpuMr am raguiamlnla e na ata de c:onstiIUlçIo de un_.

. 5 5· A _. de Biosfera li _ pelo Programa intlllllovernamental 'O
_ I. -".MAS", IIlabeflddO pela UNESCO, dO quol o Brasil li mambn>.

CIpftuIo VII

DAlIlIIfcIII;llftOllWl.-..-

M 42. Ao popuIIÇÓIO _naiI _ em unidades de conaarvaçIo ... qualll
"~nIo..ptlIJIliIIda. 88!ia_lzaduou""mpe_pelu~_"1
~ IHloaIdIl pelo PodarPllbllca. em IocIIII candlçóN_1I1lra li perI8I.

11'O l'adtr 1'1lbl1oo. par maio dO órglo ""mpetentl. priar1zanI o "'_mento dei
populIçIlH tIIdIcIonaIIa _ ~

• I" A\j qUi .. poII/VtIlfIIuar O__de qui trila _ IrtIgo. _

lIlIIIIlIoIdII _ a 100M lIjlICI!IoII deIlinIclII I compIIlIlIIIzar • prM«IÇI d.. papuIaçllaI
IddIcIonaIIIIIIdanIIa com OI oIIiItlVOI di unlclldl. 11m PIIlulao dOI rnodaa de vida, dei _ de
-.ncra • dOI locIlI de IIIOIIdIa clIIlII PQIlUlI98II, lIIIg\IIIl'IIlC • lUlI parllcIpaçIo na
lIIIlonI9Io dei I1fIrtcIIIIlOlIlIII • a;OII.

f 3' Na hIJll\lNI pnviIIa na~ 1lIlIItor. li narmll lWQUialIda o prazo de
pennInIncia I .... candlçllas _1IIabaIIcId1l em nguIImInlo.

M 42. O Poder PIlbIIoa fIr6 o IaYlIIllImInlo I1ICIOnII clllllIlTII dIYolliIaI, oom a
olljIIlvo de _ 11....d_ • 00l'IIIlV1ÇIo de nl!uma, na prazo de I (c:lllCll) __ Ipda •
~_LaI.

M 44. Ao II1II ootIInloII • 00IIIhI efIItInallHt~•• PI\lCI9IO di
_ ... _naçio pera tinid~ deVa Nr~ de .00lItzaçI0 da 6rgIo amllllnlll
c:ornpeIlnIa.

Plrigrafa olnica. E-.a diIpenIadaa de .utortuçIa cilada na 'capul", CMI 6rgIaI qui li
_ dOI clIadas í1ha1 por torça de dIopoaIlIVOIlagala ou quondo cIacarr.- de""'I~ltQIiI- M 41. Elo:IuanHa dei indenizaçlles _ il'lQllllMl9lo funcllIrIa dII U111dadea
de COIWlVIÇIo,__ ou ",oda deaaptoptIaçIo:

I - IS 11"'0 que conl.nh.m vegetlÇllN c:anIIderadII de~~.
confonna _lO no ali. Z' d. Lal n' 4.771 de 15 de~ de lGe/j;

11 - as 11"''' de .-rv. IeI/Il q.... nIo fotwm oIljtlo de plana dll manejo tlClI'IIlII
__ou _de Impedo ornIlItntollproVad08 pelo0rgIa~

iII· es espécIeo .rbó.... _ .. 11J1UI1I& de corta pato Pllder PIlbIIco.

IV- 8lCpIClIlivos d. gonhos e lucro _.;

V - a rosuIIada de cálculo _ mediante. oporaçIo de J&iroe /lOITIPOIlOIl
VI • as -. que nlo tll1ham pnov. de dOminla lnaqulvoeo • lriIlIor i orIaçIo di

unldada.
M 41. A _11ÇIo de rodes d. _manta de Igua. 1IlIOlO. lIIII1IIa • Infra.

"*'*'" urbana em geral ~ unidades de COl*IVoçIa onde _ aqulpIrntrtOIlio acIrnlUdOI,

depafIde de Irivfa aprovaçlo dO ÓIgIo ....- por ali~. lIIIl /lIWIUIa di
_Idede -..;lo de _de lmpIc:Io~ I "'*- 8lCIgInaIII1Iga&

ParIgrafa 1lnIca. EIta _ CllIldIçIo ti aplica i ZllnI di ."lIlillOlor~"IIciI""m"lII"nlO" cIIII
lriiIades dO Grupo de ProlaçIo IntagraI, bem COlIIO ia ...... de~ llltvIde lnaarIdII llOI___"_nla_ ' .

M 41. O OrgIa ou~ pdI>Ioo ou....-.__PIlO.1lIMlIcIlmII1lO di
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6gua ou quo faça U50 d. lKUl30S hfdri<;oO, __da protoçIo prnporcillMda por uma unldlld. dO
con5Orvaçlio. dtlve oonltlllulr ~nancolromonto poro • proteçIo • Impiorntlnllçlo d. unldldl, do IOORIo
com odl5poslo em rogullmontlçlo oopéclllcl.

M 41. O ÓIlIlo ou em_, pollllfoo ou ptlvldo. I'H/XlIlÚYeI poli g.l'IÇio· e
dIslribulçAo d••norgia ,_. bentI~d. proIllÇIo ofefocid. por um. unldld. do coM4llVIÇIo,
dov. contribuir flnancolnllnent. poro • Protoçlo .Implemontlçlo da u_. d. _ com o dl5poslo
.m roguiamontlçAo ospoclllcl.

M 41. A ire. do UIt1I 00_ do 00I1lI0lV1ÇIo do Grupo do ~o Integl1ll ,
oonslcl....dI zon. 1U11I1. poro os _os loglill.

P.rigl1lfo dnlco. A ZOOI d. IltlOrteclmento dos un_ do~ d. quo lI1IlI
.... artillo. um. v.z daflnld. fonn_., nIo pode ser trlnofonnldl em zon. urbtno. .

MIO. OMI_ do Maio Am_ <>rglIIlizn e m_ uni CIdIIIro NlcIon.1 doUn_ dO COfISIlrv.çlO, com • coIIboI1IçIo do 1!lAMA • doi órgIot _UlIo e mUlllclpalo
oompolentes.

! l' O CIdIslro • quo .. _ .....rUgo cont.rá os dldos prlnclpalo de CIdI unidlde
de COf1S8fVoçAo. Incluindo. dentre ouIrIa call1Cleritüees relevlntes, Infolrnl<;lltt _ Hpl!cIeo
ame.ÇId.. da oxtInçlo. sltulÇio fund!iril •. 18OUISOS h_, cl!ma. _ e~aocIOCtJ~urelo e
antropológicos.

§ 'Z' O Ministério do Meio AmbIente dlVIJiglrá e colocIrá à dlapoalçlo do polblloo
Inte_o os dtdos constantes do CldISlto.

M 51. O Podor ExecutIvo Federal aubmelerâ à .pr.a1Çlo do Congreao NtclOflII, •
CIdI dois anos, um relatório d. av.llaçlIo glohel dllIituIçIo dos unldldae de c:on.v.çAo f",,"11I1o do
P.ls.

M 52. Os mlpas e cartlsllllcllls _ Indlclr li '111I5 que oompilam o SNUC.
M 13. O 1!lAMA .10_ • dlvuiglrâ pe_ uma releçlo _ •

atulllzada dls asp6cl..di no... e di f""nl Ime.ÇIdIo de oxtInçlo no IerTll6rlo bI1IIILtlro,

P.rigl1lfO dnloo. O IBAMAIn_ 05 oompelanlas 6IgIoo _UlIo e munlclpoiS •
lll.bo...rem relaçllas equlvlll.ntasllll1lngando ..... respectIv.. 're.. do juriod1çIo.

M 54. O IBAMA, .xcepc\oh.lmente. pode permitir • CIpIuI1I de exompIlrea d.
espécies amelÇldls d. exllnçlo __ • pnlllI1Im.. do ctleçIo em CItlveIrD ou lom1eçIo d.
oole<;õ" clentlftolS, da _ oom o disposto _ lei • em rogulamenteçlo tIPtcIl!cI.

M 18. As unldldts da consorveçAo e áre.. prolegldll crItld.. com heM n..
leglslaçllas antario,.. a quo nlo pertançamu celegortu pnlvistls _ Ltlaerto relV.lltd11. no todo
ou em part•. no prazo de até dois anos. com o o!ljeIIvo da dennlr .... destlnoçlo com bI8lI n. cel8110rtl
a funçAo pal1l "' quais forem Cliad... oonfom1e.o dlspoolo no roguiamanto dllOll Ltl.

M li. A pnlSOnça d. populIçllo trad_ om ume unld_ da COl1lIOfVlçAO do grupo
do ProIoçAo Integral cdld. 'm funçlo de leglstlçlo IIllerior. obrigo o Poder PIlblIoo, no PI1IZo d. 5
(cinco) anos. partir d. V!g&noll dllOll lei, prorrogàvol por !gUlI periodo, I _ uma da oegulnttl
medidas:

,. r8Bssentar a população tradicional, nos termos do art. 42 dHtI lei; OU

11 - recllsslnca, a 'rea ooupada pe/l populaçAo tradIcional em RtItrV. ExtrItIvlIlI OU
ReSOlVa de Desenvolvimento ~ustentAv~, confonne o disposto em regulamento.

M 17. Os Ó'llI05 federais responsàvllls pela 0X80UçI0 dia poIl11011 Imbltnlll e
Indigonlsll devario instituir grupos d. lI1Ib&lho panl. no prazo d. 180 (cento. oIlentI) dill • PIIlfr di
v/alncil dllOll LeI, propor as dlrelrtzes a serom _ .. com viIlM i I'OQlIllltuçIo dia eVl1llullt
superposlções.ntre 'reas Indlgon... unldldes de oonaervaçio.

Parig...fo único. No ato de ortaçAo doi _ do lI1IIlelIIo 101'Io !IxIdos oe
partlcipan\oS. hem como a ..strafégla da IçA0 e a abI1Ing6nclI doe trlbllhoa, glrantldl • pIlIIcIpeçIo
das comunidAdes envolvidas.

M 51. O Poder Exe<:utlvo I'OQlII.mentIrâ _ ~", no qUll fOr -*lo à SUl
IplioaçAo. no pnlZO de cento e an.nta dils a partird. dltl d. lU. pullIlOIçlo.

M .1. Esta LoI entra .m vigor na _ di .... pullIlcIçIo,

M 50. R.vogam·se os lJtlgos 5' e "'di ~el4.77I, do 15 de IámbrO de f1lO5; o Irt.
5'dl Lei 5.197, de 3dejanelro de 11107 e o Irt 15 di LtI 5.838, do 31 do 1ll000o do 11101.

sall da Comilllo. em Oll dO Junho de 1M

DtputIdo Fl.ÁVIO ClftZI (pMDM.4I)
PlNldtnte

PROJETO DE LEI N° 3,285-B, DE 1992
(Do Sr. Fábio Feldmann)

Dispõe sobre a utilização e proteção da Mata AtIJnllca • dá outras providências; t.nd,
pareceres: da ComissAo de Delasa do Conaumidor, Melo Ambiente e Minorias, p"
aproveção dllllte. com emendas e rejeiçllo do. de n"a, 635195 e 69/95, apenlldr

Comiosllo de Minas e Energia. pela aprovação deste, com substitutivo. contra os
dos Deputados Antonio Feijão, Octávio Elísio, Airton llipp, Fernando Ferro.
Pinheiro e. em separado. do Depulado ~ucianoZica, e pela rejeiçlio doe de n ..
e 69/95, apensado•. Pendente de parecer da Comissão de COIllIIituiçio e Justiç;.. '. de
Redeção.

(PROJETO DE LEI N° 3.285, DE 1992. ·TENDO APENSADOS OS DE N'S.635195 E
69/95, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMARIO
I • Projeto Iniciai

11· Projetai apensados: 69/95 e 635/95

111 • Na ComlllAo di Defesa do Consumidor. Meio Amblenle e Minorias:
• termo de recebimento de emenda.
• parecer do Relalor
- emendas oferecidas pelo Reletor (9)
- perectr da Comllllo
• emendas adotadas pela Comissão (9) •

IV· Ne Comllslo de Minas e Enlrgla:
• t.rmo de recebimento d. emendas
• parecer do Relator
• substitutivo oferecido pelo Relalor
• termo de receblmenlo de emendas ao subSlllullvo
• parecer de Comissão
• s' :bslltutlvo adolado pala Comissão
• voto em separado do Deputado Luciano Zlca

Congresso N8Clonal Oecreta:

Art, 1~ - Ficam prOibidOS o corte, J exploração e a
8upressio de vegetaçlo orlmárla ou secundirla noe
estágIOS avançado e mídia de regeneração di Mata
Atlântica.

Par.grafO 1~ .upre.8âo aa vegeteçâo
secundariA noa dlferentee estágIO! de
reglnlrsC'o di Meta Atlântica
excepCionalmente poderá ser admitida com
pr~vla autofl2açAo do orgão estadual
Integrante do Sistema NaCional do MeiO
Ambiente - SISNAMA, com anuênCia préVia do
IDAMA OUVido O CONAMA, quandO for necessárIa
a eKecução de obras. Planos atiVidades ou
prOjetos de utl I Idade pública ou de interesse
80el~l, mediante aprovação de estudo e
relatÓrio de Impacto ambientai, conforme
estabelece a legIslação vIgente

Parágrafo 2~ - A .uprelsão ou exoloreclo de
que trata eete artigo noa estados em que a
veget,çJo remaneecente de Mata Atlântica seja
Inferior e 5~ (Cinco por cento) da vegetação
orIginal I de acordo com os resultados do
Atlas dos Remanescentes Florestal5 do DomínIO
Mata Atlântica. 'IBAMA, INPE Instituto
NaCIonal de PesquiSas EspaCIaiS e Fundação
sos Mata Atlântlc~, 1980, obedecerá o
estabeleCimento no paragr.fo 10 do artigo 10.

Parágrafo 32 Nss áreas coberta. por
veget~ção primária ou em estado dvançado ou
médio di regeneração da Mata Atlântica ••
eXPlotaçâo seletiva de espéCIes nativas,
somente poderá ser feita com técnicas de
maneJo Que permItam a sobreVivênCIa da
espéCie explorada na êrea em questão e nâo
promovam a supressAo de vegetação nativa de
qualqUer corte, através de práticas de
roçadas, bosqueamento ou sIMIlares.

1 - as medidas estabeleCidas no parágrafo
3i ~evem atender principalmente as
PopUlações tradicionais, que serão
dispensadas da apre~entaç~o do projeto de
manejo, deVendo requerer dDenas uma
autortzação do orgão competente, para
eHPlotacão esporádica de espéCies da
flora usadas na confecç30 e manutenç~o

dls tecnologtas patrimonIais de 8ua~

prOprIedades ou posse, na alimentação ou
ainda para artesanato

I l-deverá eer fomentado o maneJo
sustentável das espéCies cUJa demanda for
acentuada.

Plrágrafo 4~ Oa orOletos de eXPlotação
seletiVa Que se refere O parágrdfo anterior
serão prévlamente aprovada pelo orgia
estadual competente , segundo diretrizes
Bstaoelecld8S espeCificamente para aquelas
espécies, pelo 51SNAMA após estudos técnlcO
CientifiCaS de estoQues ~ de garantIa da
C8PdCldade de manutenç30 da população
eKplotada, estabefleClda5 áreas e retiradas
máitlmaS anua 15.

Art, 2~ -. Para sfelto desta leI,
conSidera-se Mata Atlântica as formações
florestais e ecossIstemas aSSOCiados,
Inseridos no Domlnlo Mata Atl3ntlca, com
as respectIvas dellmltaçlles estabeleCidas
pelo Mapa de Vegetaç~o do Brasl I, IBGE,
1988. ou outro mais recente e precIso
publIcada pelo ll'Iesmo orgào: floresta
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Ombi6illa Gensa Atlãnttca, floresta
Ombrófi ld Mista. floresta Ombrófl'a
Aberta, Floresta Estaciona' Semldecldual.
flQresta Estaciona! OeCtl1ual. manguezals,
reStingas, camDOS de altltuae, breJos
Interioranos e enelaves florestaiS do
t{oideste.

ImPI.nt.;lo 00. plano. ol .•an.lo dI qUI trata
o parãgrafO anlco do Art. 3i, I~Pllclrl no
lMedlato cancelamentD do Dllno di manejo.

Art. "i - E.ta L.I .ntr••• vl90r nl oata ., .UI
publl.,çl•.

Art. lai - R.vogam-•••• dl.poalç~••.•m contrlrlo,
.m "p.CIII o Olcreto 99.5'17 0125 o...tl~'ro "
1990.

parágrafo úntco Os planos de maneIo
aprovados até a data de Inicio de vlg!ncla
desta Lei em vegetação da Mata Atlântica n05

eetáglo~ méOlo e a~ançadQ de regeneração,
ter30 seus pratos de vIgênCia revistos pelos
órgãos Que 08 aprovaram, não podendo exceder
a 5 (cInco) anos.

Art. 3a - à ~upret5~O e a eK~loiação cta vege~açãQ

da Mata Atlântica em estáglD IniCiai de regeneração
será regulamentada através de Portaria e Instruções
Norma'tlVêlS dO IBlMA, em comum acordo com o orgia
e8tadual Integrante do SISNAMA, mediante ê1provaçSo
dos Conselhos Estauual5 do MeiO Amnlente A4
!~i~t~n~~m do GOK~M~.

Art. 92 - A SEMAN - secr.tarl. NaCional d. M.lo
~mDlent. • a SCT Secr.t.rla dI CIAncla •
Tecnol091a, desenVOlveria programas de apoio s
•• timulo a •• tudo. tãcnlco•• cl.ntlflco. OI
conserv.ção O. M.t. Atlântica ••ua DloOlv.r.ldad.,
neles \nclu'da a efet\va tmptantaçlo da! unidades
d. con.ervaçlo Jã criada. ou quo for.m criada •• E
estudo de manejo raClpnal.

Art. 72 - Fica prolDloa a •• plor.ção.m qualqu.r
tlPD de vegetação que tenha a fUnção de, proteger
e5P~C'e& da flora e fauna silvestres ameaçadas de
extlnçio, formar corredores entre remanescentes de
vegetação primária ou em estâgio avançada de
regeneração, proteger o entOrno d' unidades de
.c.ons-ervaç50 e a5 relaCionadas n06 Arts. 22 e S2 da
L.I ~.771.d. 15 o. ..t.mDro d. 1965, • a.
alteraçõ•• d. Lei 02 7.803. oe 19 o. Julho d. 19B9
e demaiS legIslações em vigor.

eonuTal projeto fOI preVI.to Ilvando I.
prlnclpalm.nt. a•••gulnt•• con.'darlç~la:

Ti - I Mltl .tllnt/cl, .~borl rldUZldl a .,a.a .,
,o~ d••ua coD.rtur. orlglnll é Ilndl u~. dia •• Ia
rIca. flor ••tl' tropicaiS dO mundo no ou. eonca,.,
I Dlodlv.r.ld.d., co~ mil. oa lD mil .aplclla
vlgetals e um grande n~m.ro de e.pjcle. di f.unl,
c'aract.rladas por alto nlv.'. oa .n.... ' ..'o:

A r.gllo O. Mlta AtllntlCI corraapon" •
uma a.tr.lt. fal.a O. flor ••ta. In longo da coatl Llltl .0
Brl.II ••• t.ndendo-•• oo Clarã e' R10 Granoe do HOrtl ~o RiO
Grano.oo SUl. A ãr.a originai d. Mltl Atllnt.ca , .atlm,',
em 1 1 1 mllhlo ds km2, o que correl~onde 8 u. terco ,.
flor •• tl ,,"%6n'CI br•• llelra ou a 12\ do tll'rlUrlO
nlclonal.

JUSTIFICATlV~

~oJe o que resta da cobertura originai
encontra-s.e em "remane.5Q,ente·s-:,1' I.or.est. I s pe.quenos I!l' _mu t to
fragmentado&. A melarIa doa fragmentoa reotantes 6 camposta
de qegetaçlo aacuRd6rla. De maiores remanescentes e~tlo hoJe
localizadoS la longo da Serra ao Mar, prinCipalmente noa
"tldo. de 510 paUlO, RiO de Jan.lro e E.~lrlto Sinto. A.
"Iore.&tl' localizadas em áreas nlo-montlnnosaa foram
pratIcamente dJzIM.das~ • exceçlD de algumaa 'rela
protegIdas, que se encontram hoje muita isoladas.

• Mat. ~tlAntlca ••• r.... I .U.
ImportAncl. em diversidade na flora, na fauna, na tlPOlOgl8
e constltulçlo doI 80101 B relevos sobre o qual 8e
81t1D81eCtlU, d'lIersldztde nD pst.rJm{)n"Jo SOCjal, CUltura, e
6tnlco Que abr,ga, e até na dlVere\dade conceitual na
própria deflnlçlo de seus limite! e na carac~erllaçio de
aeUB m~ltlPloa componentes, diferenciados lOngitudinal,
transversal e .ltltud,na1mente.

O grande mOSaICO natUral que compfie a~

formaçfies at\Antlcaa em vtrtude de diversos fitares
conjugados, transformaram a Mata Atlântica em um fabUloso
conjunto da endemlsmo&. NI flora temos comD eX~mp\O as
.plflta. (t!ple.s d. flor •• t •• troptcl.>. da. qUII. 2/3 oa.
Jê cla •• lflc.dl••10 .ndAmlca. O. Mlt. ~tlântlca.

se estes ecossistemas continuarem I
sofrer alteraçõesl estas espéCies poder30 desaDarecer Dare
lemore. acabandO com Importantes fontes de altmenton ainda
deaconnlctd8s pelO ~Qmem. além de prOdutos farmac8utlcDS,
maaelralS, fibras, óleos e outras matérias-primas.

A grande diVersidade de flora e fauna Já
citadas, e D alto grau de endemlSmQ de mUitas espécies, faz
com que algumas delas sttuem-so em 6reaa r~str'taa, muito
~u\nerá~els às alterações devastadoras do processo de
ocupaçiD e exploraçio, pelo qual vem passando a costa
Atlântica. K•• te ••ntloo. r.cuper.çlo e r.g.n.r.;lo oa
~egetaçlo nativa em estados com menos de 5~ di cobertura
v.9.t., originai O. Mata Atlântica é ••tr.mam.nte
Important•.

ou em qualquer
perderá elta

Inctndlo ./ou
a part,r d'

Art. 42 deflnlçio de vegetaç50 primária,
68cundárla e nos 8stágloe avançado, médio e Iniciai
de regeneração da Mata A~llntICa, ser' oropoatl
p.lo IB~M~. ouvido••m conjunto o. 6rglo•••taduII.
Integrantes do SISNAMA, e aprovada pelo CONAH1.

Art. 52 - No dmblto de 5uas compet~nclftS, Da orglos
Integrantes do SlSNAHA promoveria I
compatibilização ~os conflitos entre os interesses
ambientais e urDan05 1 derfvado~ de superposlç!o de
leglsJação 'federal, estadual e munlclpal.

Art.Bi - Considerando o grande ~ercentual de 'reaa
lá desmatadas no dom{nlo de Mata Atlêntlca os noVOS
em~reendlmentQs deverIa ser IMPlantadOS nestas
'reas, nlo se admitindo concessões de desmatamento
em áreas preservadas, enquanto extstlr J
alternativa das áreas já a(terada5 na muntc(plo~

Art. 92 flor •• ta prlmãrla
•• táglo oe r.g.n.ração nlo

.&I8&Slf\Caç30 nos caS05 de
desmatamentos nlo I tcenclados l

pUb I IcnçAo desta I e I.

1- Olllg.ncl.r aa ~rovld'nclaa a aa
aahç~•• cablv.I •• Inclu.lv. OI penlle;

Art. 102 - o IBAMA, em artlcul.çlo com .utorldad ••
eBtaduals competentl!s, )ntegrantes do 515,...14., de"e
promover rlgDrDsa ftscelitaçãQ dos projetas
eXI.s.tlntcs em~ ár.eas. da Mata AtlântIca, na forma da
I. I •

III - representar Junto 808 ConlelhO.
profisstonala competentes eM qUI e.~ly.r

In.crlto o r...on.h.' t6cnlco PII.
proJeto l par. 'Pur.çlo d. lU'
r ••pon.aOllld.d., eon.o.nt. a I.slalaçlo
..p.clfICa.

Plrãgrlfo ai A eomprovaçlo, _.Ia
flSCIIIZlçlo. O. qUllquer Irr.gUlarl.,., .a

2DB espéCies Incluidas na Lista
da fluna Braelletra Ameaeadaa de
106 encQntrad8~ na Mata Atllntlc"

popUlar • dl.tribafç~o g.09rãf/ca.

M~MIFEROS:

Doa
Oficiai o. e,p~cl"
Extinção, relac\onamos
com nomes clentCflcos,

O~S: Gom r'lação a m.mlhro. a M.t. AtlântlC' t.M mal.
espéCies por untdeae de área do que a Amazônia.

o Brl'l I r.6n. 1/~ O" especl •• d.
prjmata~ do pianeta, com 61 esp~eles~ sendo Que 25 delae

A necessidade de 8e trab81nar n.
recuperaçlo de Areas degradadas e ou eM regeneraçlo p.ra
estabelecer carreuores entre fragmentos de florestal e
ecossistemas aeloClado! Inseridos no DomCnla Hata Atl'ntlca
ainda existentes, d1epereoe em vârlos ee~ado& da federaçlo,
vis. f.cllltlr a trocI g.nétlc. eVltanoo •••tlnçlo d. um
Incontãv.1 n6mlro O•••pécl •• Oa fauna da Mat. Atllntfca.
con.lo.r.ndo Ilndl que .vlt.r •••tlnçlo d•••p6cl •• 6 hoJ.
um dever ~rev\stG no parágrafO t do Artígo 225 da
constltulÇlo Brasileira, que define tembém como obrlgaç5~ do

poder pÚbliCO preservar a diverSidade dO patrimôniO gen6tlco
do pai •.

primatas;

P6blleo. aa
plrtlnentu
a;lo ciVil

II - oflcllr ao Hlnlat'rlo
for o CISO, visando aol
Inquérito ciVil p6bllcO
p6bllca: ao,



Setcmhro dc J999 DIÁRIO DA CÂMARA nos DEPUTADOS Scxta-fcira I() 40575

encontro..-.o 0"'00.0110' 110 ·..tl n»... ' oor lIestru Io" . de
h'bltot. e coco .elotlv.. Dá. 25 e.p6clo. cltld•• n.
Portorlo 1522/88 como am.ocoll.' 11. oxtlnclo, 9 (novel
ocorre.. no H.t. ltllntlc. confor... r.llclo 1 •• lxo.

Outro 0100 IIII00runte co.. rellçlo 101
prlm.too que h.blt.m • M.to .tllntlc. 6 o roc.nt••
hnthtlc.lIoecoborta em 01100 dcul .. XX, lIe 111110 1IlII•
••p6cl. d•• ta ord.M o lJAD1ARllDJ~~J-~~JtJ - "Ico-Ielo-~a
clre-preta ou mlco-lelo-cl'o.rl, .1.6cle encontrldl 'M
rlllllnoecentl8 d. H.tI lt IAntl C. ao .u I d. 510 Peu Io • "...t.
do Paran', (tu. ao slr Idlntlf.CldD caIRo navI ••p6cll
111II.ntiv6Im.nto 16 , c IIU If I cado COMO IOp'CI. ImOlUdl

&lAJlAUlI_íllllllll - blrb.do, suerlbl
a.hla lO Rlo_Gronll' 110 Sul.

AJ:JllllltUUJ_lIUI:!ID.Il.LC.ll - IIIUrlqul, ....no-c.rvool ro
IIlhl •• Slo POUI ...

~llll11ll11llll_RJtllADI$lIl- sul9ó, o.u,
lI.hl ••0 P......

'.lll~lltl!_J~tllJ - 0.9ul-1I.-.orre-o.cu.o
Rio de J.n.lro, Hln •• Gor.le e Slo Paulo.

"111111t!l_i!Jlt!llIAA - ••gul-do-o•• r.
flplrlto Santo, Rio dI Jon'l.o e HI~•• Gor.lo.

".1I1_lRl!!J_111l111AllltllAl - m.c.co-orego-lI.-peltO-.m.rell
alhl ••

lIA1I1AR!~1l1'1II_1111tlt'R.ll'1- .. lco-I.10-de-ce.o-dourI1l1
a.hl., Hln.o G.role.

llAD1R2!111A'1I1_1111tltIRRltSlIA - mlco-Ielo-oreto
SIo PIUI O,

lllllIRR!1111'1I1_LAJJ!!J - mICo-lolo-dour.do, ••gul-olr.n,.
RiO d' J.nelro.

.Carnlvorol:

tl!!A_llRlIllRlllt - ouoou.r.n. ou onc.-o. ro •
TodO o T.rrltórlo H.clon.l.

tllll_llt~Jl!1 - j.gu.tlrlco
TooO o Terrlt6rlo H.clon.l.

tJl!A_l!SLlnJ - S.to-oo-moto
Tooo o Terrlt6rlo HICIOno1.

tJlll_wlA~11 - gato-do-mato. m.rlcolj
TOdO o Tlrrlt6r10 Nacional.

11l1LJ_1ABR1'JlI~lA - lontr.
ToOo o T.rrlt6rlo HaClon.l.

eI1l~llAL1_RBlll - onça-plnt.d., c.nsuçu, J.,u.r-c.nguçu
Todo o T.rrlt6'10 Haclonal.

e~ltlnKtl_~~JL11lI1l111- .rlranha
TodO o Terrlt6rlo Haclon.l.

lIIRI0AA_ltIB11!lllll - c.cnorro-oo-mlto-.lnogra
R'lllo Am.zdn.c., 8ras,' c.ntrlJ " incluSive Mln •• Glrlls
• t6 s.nt. c.t.rln••

Xcn •• tnra,

~t.lltllll_llltlll.tllA- pre,ulç.-Oe-colelr.
Rio Grlnoo 00 Horte .0 Rio Oe Jonalro.

Rodantla:

'ILJWI~JRm~A_tlllllllll
f,plrlto s.nto, Mina. Gerais.

'1lIJ111mltl_AlII11!DRI1l1 - ourlçO-oreto
Sarglp" 9ahl., ~.olrlto S.nto, Rio ao Jenelro.

fallRRm~A_iAtL1I9lDAlIJ- rato-do-mato-ferrugln.o
RiO da J.nel'o.

RaliRm~l_tllil'llllll- •• to-Oo-m.to-Ia ••nj'
~.o da Jan.'ro, Mfn•• GiraiS.

lVfS,

Oae 9.021 ao06Cleo oa avea I' 10entlflc.Oa. na Terr.
.. rox 1...Oamante lB22"delll encontr.m-.. no Terr It6r Io
BrlOlIolro.

TI naml forllll:

kL~a1~LJllKI_lIRlll!~111lA- 1.6-00-&ul, z••el~, lu6
a.hla eo R·IO Gr.nde do Sul.

Ilnlmlll_IRll1ltlllA - ",acuc.. , MaCUca
Pern.mbuco '0 RIo Gr.nde dO SUl •.

CltOntlfo.mll,

119tlARml-1111111l1Km_ill~1111m- &oc6-001
Rio oe JaneIro ao RiO cr.no. 00 Sul.

ln.·orl"fo.,.mu,

~ltSlIA_alllRlI1JlllKI - morgulhAo, p.tAo, p.t..-ml.gulhld
Hlnol Gorol.,. Gol6e, Slo P.uIO, Paran', Santa c.t.rln••

Falconlformel:

'lllllI11IL_IR1LR9JAIIL - govllo-pomoo-granOe. taultó-olnt.Oo
Rio Oe J.nelro, Slo P.UIO e Rio Gr.ndo 00 Sul.

tllllR_~I!tlllAlIlllll - f.IClo-Oo-oelto-v.rm'lho
Bahia, Mlnas Gerale, R\O de Jane\ro, parani, santa C.~.r'n.,

RiO G.onO' 00 Sul.

~ltR!I_n.La~ll ~ 90.llo-reol. g.vllo-O.-penacno, harol.
~.olrlto S.nto, Rio de Janeiro, Santa Cat.rlna e Rio Grana.
do Sul.

~J~'allltnll_RRLLABalJ- S.vllo-pombo
llago.e 00 Rio Gr.nde do Sul.

~aLIllBlIl_SlIl.BIBI1A- S.vllo-O.-pen.cno, u/r.çu-fal.o
RI .. Gronde 00 Sul.

aIL1JJlaL_mlllBll141111llA - gOvllo~oreto. apacamlm, S.vllo-oato
Rlo.OO Jon.lro. 510 Poulo • H.tO Gro••o o Rio GronOe .0 Sul.

G.lllformlO,

'LIA_llamlnD.illll - ..utum-oo-.uOeote
Bahia, ESPlr\to Santo, !'oHna,S Gerlls, Rio de JJnllro.

~!ll1_m!ll1_mlla - mutum-Oo~norO •• t •• mutum-Clvolo, mutum-etl
Alago&l.

fIDI1R2J_all11aLl_ltABllnJ -.jacugu.o.u, Jacu.çu
Rio d. Jon.lro, Slo P.ul"

flRlll_l.lllll1BSJ - l.cutlnga
Bahia .0 Rio Granoo do sul.

tiolumblformes:

'11L.ltll_SR~liL1R. - .omb.-de-o.pelho, poraru
Bahlo • S.nta Cat.rtn.. -

P.I tuc I formca,

AmilllDA_DtAAllllDILl - ooposol"-de-co,a-ro.e, choui
Slo Pau Io, paron6.

AIlIAlaDI_I!~ll.t.lll - cnorlo. cnerAo, papog"o-Oa-.er.ra, .. ,r.no
slo P.UIO .0 Rio Gr.nOe do SUl.

AmAIRBi_tllll~allatlt111i - ch.u'-vordoOelro, laui, .cum.tong.
Alogoo••0 Rio oe J.nolro, Mina. Gerala.

.AmllllnJ_i!nl'ii - papog.lo-Oe oOlto-ro.o, papagalo-c.bOCIO
91ft1O .0 Rio Gr.nOo 00 Sul.

fUtOllLJ_lltlliDUl. - tlrlb., ·fura.-moto, c.r.-.uJa.
B.hla a 510 P.uIO •

flLtlllltA_lill'1!111 - fura-mato, '1'lb'~Oe-orolho"bronc.
Cear6 a 510 Paulo o GoI6 ••

IalllI_mllADllDl!lR - OPul ..-da-cauOa-vormelne
B.hIO, 510 P'UIO o RiO do Jan.lro.

IRlIl1-A~L~i - .pulm-d.-c.UO.-.... r.l.
C.or', p.~nombuco.·~.PlrltoSanto, 'Slo PoulO e GOl'.

ILl'1.~LI_mJ1411D1L4'14- &oo'i-clca, a.açU-".'1
e.hla • Hino. Gorai. ao Rio G.ono. 00 SUl.

Cucu II 1o.'IIIP.•

8iRmAL1111lA_I!IAi1Lal1_~1I111!A - .raculo, Jacu-"ol.mbo
Regll .. SUOeote.

c.p.lmulgiforme.

'LJlll11LJi111A_IBRIlII11lJ - curl.n,o-do-••n••do
slo paulo .0 RIo G.ande do SUl •

6"LI!Rll!lA_'LiIStl - becur.u. telou'.-.I,.nt.
fepl.lto Santo lO Rio Gr.nd. 00 Sul..
8tll11»1~i-l11l'llRIJLUA - mle-da-Iua
IIlftl ••

ApOOI formea

ehJilhllLnll_I~_mJLS1LI11AI - bo.ourlo-'.-'.'o-'r•• co
alhl., f.olrlto S.nto.
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a.mahaaan_anhLnll - b.l.nç.-••bo-c.n.'., b••ou.lo
."I.-flo.-o.-Oo.o.n .
••hl., elpl.lto S.nto.

Plc I formei

K.ma.ahll~._LnnUI1UI - Plco-p.u-r"
GOI'I, Mino. G.r.I', a.hl ••0 Rio Sr.nd. '0 Su ••

'.1.~._1nLnU'1~._11nn~nGulul- "ce-,ou-o.-col ••••
a'hl ••

OL!nGan~I_S'1••1KI·_·plc'-"U-d'-c.r.-.e.r.'.
510 Pau'o ao Rio G'ano. ao SUl.

l.,.m'L.l'!On_1Ll#"1!1. - cUlt•••o. I'CUOO, ulol.lro.
Mln'l G.r.II, elPI.lto S.nto .0 P.r.o'.

Pl108rlformll

Am'~Ln.al~._mn.11. - n.grIOhO-oO-elto
;~~~nolo, Rio di J.nllro, S.PluIO, p,r.nJ • Rio Sr•••• do

Kll~~L•.G!l11111 • tlltl·d.·coro.
R.o d. J.n.iro.

'.LaaLnll-mll.nnnlahllUI • l'OI'-'I ••nt.
'ligo•• , Bahia, Espiri~o Santo ao Rio di Jan.lro I 81o
PlUlo.

'a11ns._ml'~1111 - cr.)o'. oUlru'. c.tIOI'
a.ol ••0 RiO •• J.o.lro I Mio•• Slr••••

OI.l<nl1.!!i!l!.1Jlu - .. I-dl-P"OU-Prou••
Esplrlto santo, RIO de Janeiro, Mln •• Gerale, Slo Paulo,
S.oto Cato r I o••

farml.1<l!aLI_.L~IhLnnn1al
Rio d. Janolro.

llan.r.aahlll.1rJl.Ullll - OICOOCOÓ. p.p.-.rroz,
~IPI.ltO Santo, RiO d' J.n'l'o, Mln •• Ger.le .0 RIO G•• nd'
.0· eu l".

1l!nllllAll-ln1ul~lll
pernambUCO, AlagO.I.

Ilnslt4_1111~all - plntor-v.rdoo.lro.
Pernambuco, IIISO".

IJLJA~LI.I!.I<!l 
AI.golI.

IAJ_nnmlnll_aLumDIUI •
a.nll, E.Plrlto S.nto.

InL1R2Rh'91_mIGLa~tl - .o'e-.m•• el ••
Slhl., ~e'lrlto S.oto, MI ••• Ger ••• , RIO d. J •••• ro.

llahanallail1_111nlLn11Lll •• r,p.cu-do-n.r ••• t ••
M••• nhlo o P.r •• o•• e.nl'.

llanallnI-11Laa~La~LJI- .o••,'-o.-•••-or, ••• , cotlnla,
ferrugem.
p.r'IO' •• RI. o. J.n.lro.

R!PTILIA:

cneloota

ehL~naal-hn91L -
e,pl.lt. Santo, Rio di J'.llro, Mln'l ~Irll ••

S~Ulm'to

~1'hJlll-mUlI-LhDm)1111- •• r•••••-plc.-o.-j •••••• r••••••
PI.ul. C'lr', RIO Sr.nd' .0 Nortl. Plrllo., P.r •••ou.o,
Ilagoas, Serg\pe, Bahia, "lnaa Garal&. ESlIlrtto SantQf~ Rio
de Janeiro.

faLml.1<l!!!L•.lh.Llnnl - P.p.-formlg.
aahla, Mlnaa Gerall.

tl.m!1!.l.1<.I<UI_1uLnI1UI - p.p.-molclo-Iltrol.
Rio de Janeiro, 910 Paulo.

tllm11Ll.l<.I<~I_!llma1ILl
Santa Catarln' 4

la#anll~LI_n12LI - .n.molzlnho.
eoplrlto s.oto I Mln•• Gor.lo • 510 P.UIO.

~lnIUS~I.llnlal#11 - 1.01'-.I-m.t,-vl.gOm, o.OI'-.o-m.te·
groslo. slblj-dl-aerr., vlrue.u~ troPllro-dl-eerrl.
EIPlrtto Santo, RiO de Janeiro, Mlnaa Gerll., Slo Paulo, •
Rio Gr.nd' do Sul.

~~I#11111_1IUGagln~I_1l~.I<ag.n~1- ••0It-C'lt.ooo.
5'01', elPlrlto S.nto.

~!Lml'111.LU11GI~#1 -
Espírito Sinto a Pernambuco e Paralba.

~lLmQ1hIL~11.mlnQL- co.quloh••
Amazonas, Pará, Elprrl~o Slhto, Rio de JaneirO, Mina.
Gerais, Slo PlulO e Santl Cantarln,.

NlmaI14.La~Lll - •• I••-.puno.I ••••
elplrlto S.nto, Rio d' J.nelro.

fhl~Al~LI_11111tnI1L11- telou.lnn••
elPI.lto S.oto '0 Rio Gr.nd' .0 SUl, GOI'e.

croc.dlll.

Kllmln.lll1tDllL11 - l.c.r6-0' p.po-••• rol ••
,aclll dos rloa, 510 Francisco. Doce, Plraiba, no
Parln'; RIo Grlnde dO Norte ao Rto Grlnde dD SUl.
AmpolOI.

fILllI1mlla~!~I_gl19tlt -
Serra da ~oc.'nl, RiO de Janeiro e Slo Paulo.

INseCTA
L8Pldoptera - Borboletas

O.unhnllml_Jl:UllnU1H
ESPlrlto Sinto e Bahia.

t~!.!11#11_!Anl111 -
EsPlrltD Santo, RID de JanelrQ.

t~Lll1Q11_l!111n~~I_nlttlI11n~1
RiO di Janetro.

~lll.l<anlUI.nAlltLt!.l
S.hl., elpl.lto S.nto.

~1.11L11_11ImmAltl -
~.pfrlto santo, M'nls Gerat&.

tl!llJl:L11_lla111!!!1_1AAlI11nl 
Rio do J ..Olro.

tluaUtll_lI11l!!l -
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.

o.lxe

fh!11al.l<IL111_~J.I<lllll~
AI.gou.

fhll!#at.na!IAll ~
AI.go•••

f12L1111.nllA41U1·~ c.m.lol.lnoo-dl·chop6u-p.eto.
RiO .0 J.nolr., SI. P.uIO .0 RiO Gr·onde d. SUl.

flltlLln'h~!_ll~.I<a!.!nD~J - p.tlnho-g/g.nte.
Esplrlto Santo a Sfto Paulo, Paran. ti Rio Grande d~ Sul.

etQGnllA_llAtlna_llILlna - •••p.ngO-d.-noro•• t., su.rl,onge.
Marennlo, Plaur, I'lgo.a, !Ihl'.

elL!sllnl_11L4 - p.p.-formlg.,.
8ehll.

f!LQQJt~I_ln~111UI_JGu111UJ- oevlo, ••vÓ, P.vIO-.O-MltO.
8.h10 .0 Rio Gr.nO' .0 Sul. Gol' ••

llaaLanhlll_111.l<lLal1L1J - P'PI-c.,lm, c.,.r ••-v •• oed•• re.
e.OlO, e.plrlto Santo. MIOII SIr"', RiO .e J.n'lre, no
PIUIO, Paran'.

1l111nlU_mnllllill -
Acrl, Amapá, AmatOnas, Rondônta, Rora'ma. Pará, Maranhlo l

Bahia, E~pirlto Sinto, Rio de JaneirO, 510 PaUlo.

llaIGnanl~LI_mIIh!mn4-
eahla, E8Pfrlto Santo, Rio de Janeiro. slo paUlo, Plran',
Slntl CI'tlrfna.

eIAllla.nlmALal-hlmILal 
tlprrlto Sinto, Rio de Janeiro.

eIL!A11_AI~lnl~1 
Rio do J.nelro.

eILLh!nL11_111!4 .
e.pl'lto S.nto.

~.on.t. - Llb6IUI ••

~lG1A1~SJAl1!._1111~11-
~spirlto Sinto, Rio de Janeiro, Minas Gerlls.

1l1.l<!11aS1A11L_a!.a!!a11 
~OPlrlto Santo.
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2i - na 'rea de Domlolo de Mata Atllntlea ootl
tocll i'llda mais di 70'1. di .l)OPUIIÇlo bra.II.lr.·,
comunidades calçaras, Indígen.s, DOpullÇlo rur.1 e
as mllores cldadea, portos e centros lndustrtlil do'
pais, para os quais 11 Mata Atllntlca e seul
ecossistemas associados provim manancllls, Ivltam
8r0510 de SOlO, 98rantem desenVOlVImento turístico
e I qualidade de vida da POPUlêtÇl'o em ger.l;

3i - ae r.glGoo Uo Domiolo Uo Mat. Atllntle. 010 lO
'rels de major Dfesálo de desmatamento, por conta
di densidade urbana e atividade econGMtcl
Instaladas na faixa leste do território brasileiro;

Como '~emplo desta acelerada dlstru'Clo
temos o EstadO de Slo Pauto que em menos da UM .éCUID, vlV.u
uma dram6tlca mUdança em SUl cobertur. florestll orlglnl'-,
que oCupava B7~ ~e SUl árll e hoje econtrl-SI reduzldl I
POUCO mais ae 5~.

rOPO.IÇao flore.tal com oop6elo,
IKótlcle, feita pelo homem neatl per rodO Visando geri' fonte
de mat~r'a prima, para a grande demanda por mlaelr. da
eatadD, está mUito aquém da neceasrdade reli, I nem tlQUI,
repõe a q~e é .nualmente perdido com a retlr.d' da 're••
naturaIs. Continuando portando os remanescentes di Hata
AtJintlca a sofrer continuas Dress~es d~ uso.

42 • Coo.tltulçlo feUeral. 00 artigo 22S.
par6grlfo 4i, define a Mata ItIAntICI, entre outros
ecossistemas, como ?trlm6nio N.cfon.,.

Medldls mala efetivas • alre.
estabelecidas no sentido de amplt.r e .perf.,~o.r I
legisJaçJo ambientaI, de prDteç~o do patrimônio genétIco
encontrado na Mata ltl'nttca, na mJ\or parte desconhecido, t
um aap~cto fundamental a Ser trabalhado, prinCipalmente Pilo
fito de que a blotecnologla e a engenharia gen'tlCI,
conSideradas como fundamentais P4ra o desenvolvtmen~o

mundial, ~ependem diretamente doa bancos .gen~tlco5 que hOJI
estIo sendo destruídos.

Cumorft r~Ss8/t6r, aUft o prtJ,enC, ProJata
de Lei fOI elaborado pela equipe de assessoria t6cnlr.. I

partir de uma proposta ooolunta com a fuouoçlo lOS M.t.
AtlAntlca e a vers~Q da Minuta UI Olcrlto •• tO•••1 I.
ra.nllo do GDNAMA em 21/05/92.

é preoloo roglotrar tlMbA. ~u. I
elaboraç50 deste prOjeto de lei contou COM. cOI ••or.,•• _••
peesole Ibalxo relacionadas:

- Auolmar Coimbra filhO
- Aeir Ilna Mat.toftfl
- Alc&o MagnannlnnJ
- Alfredo Laogguth
- AI' 1 Ab 'Saber
- Carlos Joly
- Carlo. Vam'.hlt.
- Celto Vale
- ClauUlo P'du.
- Dante Martins Telx~lr.

- Eleonora Trajano
- Fausto PI ros de Campo,
- Guetavo Fonsecl
- Guatevo Martlnalll
- H6110 Monteiro Penha
- Hermógeoe. de fraltlo Leltlo filho
- Ilmlr Baatos dOs Santos
- Jf)5US Del91tõo
- Joio Paulo Capoblanco
- Jo.6 LUI. Tlmonl
- Jo.e PeUro Ua Oliveira CoOtl
- Judlth Cortealo
- Kelth S. erowo
- Luclla Plnslrd Vllnna
--Maria Heloisa 0la8
- Miguel Voo Bahr
- Na6rclo AqUlnO Menezes
- Paulo Yoshlo Kageyama
- Pedro Scherer Neto
~ Renato MoraiS de Jesus
- Roberto MlgUel K\eln
- S6~9iO Lucena Mendes
- Sôola Rlguelra
- "111 \ lan POSll.le,\

() "'Sa I a Uo soaoG ••• (.. 'ir, outubro d. IIIi!,

fÁBID FELDMANN

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃQ .DE ESTUDOS LEGISLATIVOS ~ CeDI

C<;>NSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Titulo VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capítulo I
DISPOSIÇÃO GERAl.

AR. 193. Aordem social tem como base o primado do traba
lho, e como objetivo o bem·estar e a justiça sociais.. .

capitulo VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica.
ment~ equil~rado, ben:' de. uso comum do povo e essencial
l ~~ qualidade de VIda. I":"poodo-se ao Poder Público e a
coletividadeo dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras gerações.

- t l° Para assegurar a efetMdade desse direito. incumbe
lIO Poder Pllbllco:

. . I - preservar e.restaw:a~ os processos ecológicos essen.
ClalS e prover o manejO ecológIco das espécies e ecossistemas;

.............................................................
t 4° A FIoresta:Amazónica brasileira. a M~;; Atiâ~ii~~:

I Serra do Mar. o Pantanal Mato-Qrossense e a Zona Costeira
tio património nacional. e sua utilizaç"ào far·se-ã. na forma da
lei. dentró de condições que assegurem a preservação do meio
1IIlbiente. inclusiVe quanto lIO uso dos recursos naturais:

t 5' São indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados. por ações discriminatórias. necessárias à prote
çkl dos ecossistemas naturais.

t 6> As usinas que operem com reator nuclear deverão
tersua Iocalizaçio definida em lei federal. sem o que não poderio
ler instaladas................................................................
.................................................

LEI N.o ••171 - DE 11 DI. I&TIUIUO 0& lto

INSTITUI o NOVO C6DI(j~ FLORESTAL

Art. l.ft - As Ooresta. ,xil'tD'" no territ6rio llacic:.. ..: __..... 10.·m" do "OlotaÇio, reconbedclaa da utllldacla .. Iftru , 110 beM
do intor_ comum a todoI OI ublWltcl do p.ra.·.~tW'tllr.ltol
dI proprildodo. com I' Iimilaç6ts que I Jelillaçlo •• lIfal I -JlIdaI_1n'. Lei cstabelecem. ' .--.... >. ~'I. .0.:>'1 :;1-..... J

ronar.ro I1nico - Aa aç6ts ou olllioailn' conlrir\all .. ~1ç6n ......
C6dilo ,.. ulillzaçio o aploraçio d.. fIomlll 110 CIlIlIidIraIIA _'. __
da PfOptiled,do (attllo 301. n.O Xl,' b. do· CódllO de~ Clri!), (I)

An. 2.° - CoIUid'!rl_ do pr~açIo PUII\IIIfttI. pelo 16 efllto ....1.
Lei. o, norllto. o tlem.ia rormu ele •.....taçio "Iural llIu.....:

aI ao Ion.o doa rios ou do oUtto cualqUll' cuno tl''aua. _ lala...r.
,Inol cuia II"ur. mlnlm, _,: ." .

I - de 5 molros pari OI rloa elo llIIlIOI elo II _rot de lirsura:
2 - ilUol • mellde 4. I'fl\lfl doa _ que ltIIC- til 11 a 200 _rot

dI diSl'ncla IIIUO oa m."II\I:
3 - elo ICIO tIIftroa plrl todos OI CUrlOl cul. Ilrlura IIla IIlIltfiOr a •

"'elros:
bl ao redOr doa 1'10.1, 1_ ou _.l6tIoa ti'''''' MllIllil ou .rli.

flelelo:
el M' ....ACOlt... __ nos clIuudoI "oIlloI d"IUI". -Ia qlll1 fer

I IUO uit.\wo.io tollOlr'lIcI:
di ..o IO!lO Mo tIIOrrOl. moMII. _.nlltl • IIffU: ..r' rlU~ ~UCOSlU ou plrtlS doai.., com dcdlfldlde. auperier • 4". Itllli

..alon.. ~ HIJ"I.· n,' linhl ele m.lor cIocIlfl:
. fi r."r, 1·,·>tin~I'. como fla.dora. elo dunas ou "'Ibllludon, elo _li

lUIS:
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,) nlr. b... r. t" llt,; .. tlbulebos ou ch.'P.da,~

hl ••" .1:;"'3. su""rior • 1.100 IISCU'OS. lIOl c.mpos n.lur.is ou .rUfi·
ciais. '5 t'c r~~~· '.I u.rival e IS ve.rllçMs c:amptslrcs:

i) n.s ti·,!". metropolil.nas dcflniclll _ lai. (I.) .
ArI. J.' -' Consider.m......Ind•• de praenaçlo JlCna._t. quando ...

sim d.cllf~<J" por alo do Pod.r P6blicc. li. ncrnl...~ demais ronnll de
v.I.,açio '''IUral de.linad..:

•1 • Ilenuar a erosio da. 'erras: (2)

bl • \'i.ur li du...; ,
c) normar falul. \H<*ÇIo ao..,....ftldcwlas t : •••lIiu.

defes. do 'errilório. crilmo du.auklridadol.m~
dI I ",,"mlr I delnl do ltrrilÓriO nacioul .. crilirio du' .1I1oridades IIIUI·

111n:~:

o, I ~r"'.~r';'iMde "<cJl<ion.1 bo....oiI de valor cienllflCO" blstórico: (3)
II ••"I.r ".",plor.. d. Ilun. ou nora a_..a"'" clt tl.tinClo:
I) I 1I\I0ter li imbiulte -'rio l WIa 4u~ tiIdal&u:'
hl • aaepnr condil;llos clt belft_r \IIlblico.
§ I.· - A I1Ipreulo toul ou parcial clt fIcwàUI •.,....",... ......-

só .rá Idllli1illa cmo pftv\a taNaçlo do Poder ESlica1ift , Iot
nec:uúril.l ..IICIIÇIo ~••tiridIoIIa_,.... ..
iII_soeiaI. .

• 1.· - "S fIoraw qoa ia PatrlMeaio ................
"lime clt pnoeryaçkl perma (111ft11"56 ~to"loIi..

... .. . .. . . . ... . . . .. .,. ~ ..

LEI N~ 7.803. DE 18 DE JULHO DE 1989-

Akua • rodaçAo d. Lei D~ U7J•• a
de _bro 4e lia• • reVlljf... úú II!,
'.UI. MIIS M Juabo MIm•• Ull. de 7.
jtIJho.l....

O PRESIDENTE DA REPOB~ÇA. faço ••ber qUI o Con.
lnAO N.cional decreta e lU ..nciono.• nguinte Lei:

Art. 1~ A Lei n~ 4.711.' d. lIi da' lltembro d. 1966. pu...
vitorar com u ...uintou alter.ç6e.;

I - o art. 2~ p ter • IIpinte redaçao:
-Art. 2~ .
aI ao 101\&0 cio. rioa ou d. qualquer curlo d·qu. dude

o ..u nivII mlÍl alto Im faixa inUlinal cuja laraur.' mini·
mania: .

. 1) .'ao (t.fintal mauoa par. o. curto. d'qua • me
DOa • 10 (dul mecro. • Jarpn;

21 de liO (cinqGeDtal metro. par. OI cuuo. d'qu. que
c.ellham de 10 (dell .1iO (ciDqt\eDtal metro. de larlUra;

aI de 100 (ceml metroi para o. curlol d'qua que c.e
nhaJil • liO (cinqGental • 200 (duzento.1 metro. di laraur.;

41 de 100 CdullâtOal"meüóa~ pua 'OI curlol d'que que
tenham de 200 (duuntoll a 600 '(.Iilcentol) metro. de lar.
l'II'a;

·.. ·de líOO (quiDbentoll metió. :para o. CUrto. d'qu.
qUI tabIlam Jaqura .uperior a 600 (lei.cento.) metrol;

•••••••••••••••••• :.,,"• .... i:.J.-~ ~ ~ ••••• ~ .

cl nu nucente•• aindá·que· intermitentel e nOI chama·
doe -olho. d·"ua., qualquer que lej•••ua .ituaçao topo
..."Ica, num r.io mÚlimo di 60 (cinqQental metro. de lar·
p.;

.. nu bordaa doa tabuleiro. ou ch.pad... a partir d.
llllha de RpWr. do relevo, em faisa nunca inferior I. 100

-icem" lDeVoe em pro~ IlOrtzon&ai.;
. '11 em aWtuc1e '\ÍtieriQr :â:l.80lHinil e oitocento.) me

trela, qualquer qUI ..j•• vepcaeao: ..
..Pll'álrafo ÚDico•.. ,~o ~ de,ár'" urbanu....im ID·

teacll4!i u ~mpraeHJ~ n~.'..periDlet.rol. urbano. deflDi·
«IH PoIIai llÍuDlcipaJ..•..Qt JUiOu,ID8Uopolitanu a aalo
maracla urbllllU.. Iq( ~'~!6.q I •.~tório abraqicio.
~..., li~I~~~~pac;üvoa pl.noa dirl~ a
laià .... 'UO'do 1010, ,.pei~~'priDcipios a limiwa a
·que .. ref....·...te ~.. ..

.n ::. o art. .~ Pu.. a v~ar acralcicio de doia par"
~~•.Dumar~o. co~.í~~., t'3~, n. forma .acuinte:

.Art. 11" ",. ~' ·../.l.lII~.t':-'•••-••• :t. .

............................., •• '.!' • • t.lo.I.I~'l • ., ••••• •• ' .

'1~ Nu propriedadea rurai., compreendida. n.
aUau • ••• artito. com áraa antra 20 (vintel • liO (CiD·
q6IDta) bectana. compuw·...ao. para efaito de fiXaçao do
limite ....,uaJ. aUmela cobertura f1ore.ta! de qualquer
DatUnU. OI mactco- de porta arbóieo jam fRtiferoa. or-

..~~~~~~}!'~~~~ .

§ 2~ A retierva legal. assim entendida a área de. no
mínimo. 20% (vinte por centol de cada propriedade. onde
nlo é permitido o corte raso. deverá ser averbada à mar·
iem da inlcriçlo de matricula do imóvel. no registro de
imóveis competente. sendo vedada. a alteraçio de sua des·
tinaçio. nos caaoa de tranamiaaio. a qualquer titulo. ou de
desmembramento da área.

i 3~ Aplica·se às área. de cerrado a reserva legal de
20% (vinte por cento! par. todo. OI efeitos legais...

UI - o art. 19 passa a viiorar acrescido de um pará,
grafo único. com a seguinte redaçio:

..Art. 19. A exploraçao de florestas e de formaçóe.
sucessoras. tanto de domínio'público como de domínio pri·
vado. dependerá de aprovaçlo prévia do Instituto Brasilei·
ro do Meio Ambiente e dos Recufllos Naturais Renovávei.
- lBAM;". bem como da adaçio de técnicall de conduçlO.
exploraçAo. reposiç'o flore.tal e manejo compatíveis com
o. variados ecossi.r.em•• que a cobertura arbórea forme.

Parágrafo único. No caso de reposiçao florestal. deve·
rto ser priorizados projeto. que contemplem a utilizaçio
de espécies nativai."

IV - o art. 22 pu.. a ter a aeiuinte redaçlo:
.;"n. 22. ;.. Uniao. diretamente••través do órgio exe·

cuti,vo especifico. ou em conv6nio com os Estados e Mu·
nicíplos. fi.c.lizará a aplic.çlo d.. norm•• deite Códico,
podendo. parI. tanto. criar os serViço. indispen.áveis.

Paráirafo único. N.. áre•• urb.nas. a que li refere o
parágrafo único do art. 2~ desta Lei. a fiscalizaçio é d.
competência dOI municipio•• atul.ndo a Uniio supletiva·
mente."

V - o art. 44 fica acrescido do seguinte parágrafo úni.
co:

.Art. 44. . ..............••...•..•......••...••..••••

Paráirafo .único. ;.. TUerr••~.aJ,.~..im entendida •
área de. no mínimo. 50% (cinqdenta por cento). de c.da
propriedade. onde nlo ê permitido o corte raso. deverá ser
averbada. mariem d. inscriçJo da m.trícula do imóvel no
reiiltro de imóvei. competente. sendo vedada • álteraçlo
de lua deltinaçao, nos caso. de tr.nlmissao, ....qualquer
titulo. ou de delmembramento d. área...

VI - ficam·lhe acrelcido. doi. artiios. numerado. co·
mo art•. 45 e 46. remunerando·se OI atuai. arts. 45. 46, 41 e
46 par. 47. 48, 49 e 60. re.pectivamente:

-Art. 45. Ficam obriiado. .0 reiiltro no ln.tituto
Br.sileiro do Meio Ambiente e dOI Recursol N.turail Re·
nováveis - IBAMA OI estabelecimentos comerciai. re.·
pon.tveia pell. comerciaUlI.çlo de moto·.enu. beln como
aqueles que adquirirem e.te equipamento.

§ 1~ A licença para o porte e uso de motO·serl'a••erá
renovada a cada 2 Idois) ano. perante o'In3tituto Bra.lIairo
do Meio Ambiente e do. Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA.

§ 2~ Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados. a
partir de 180 Icento e oitentaI dias d's publicaç!o desta Lei.
a imprimir. em local visivel deste equipamento. numeraçAo
cuja seqUência será encaminhada ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente- e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA e constará das correspondentes notas fiscais.

i 3~' A comercializaç40 ou utilizaçAo de moto·setras
sem a licença I. que se refere este artigo constitui crime
contra o meio ambiente. sujeito à pena de detençAo de I
(um! a 3 (trê'l meses e multa de 1 (um! li 10 (dez! salários
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mínimos de referência e a apreensilo da moto·serra, sem
prejuízo da responsabilidade pela reparaçAo dos danos cau·
sados.

Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Instituto
Bra.Ueiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re·
nováveis - I.BAMA zelará para que seja .preservada, em
cada município, área destinada à produçl1O de alimentos
buicos e palltagens. visando ao abastecimento local.»................. ~ ' ..

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

DECRETO N~ 99.547. DE 25 DE SETEMBRO DE 1990

Disp6e ~obr" a vedaç.o do can.. " da
t"SPf'CUv. ""ploraç.o, d. v"lI"taç.O nauva
da .\faca Ad.nlica. " da outras providln·
Ci.ll.

de••rquiv...nto do Projeto de Lei n-Il. 3.215/92, da ainba
autoria, que ·diaplla .obr. a prot.çlo da !lata AtUntica a da
outr•• providlnci••••

At.ncio....nt••

Deputado l'ABIO 1'1:LDMAIIIl

Defiro, nos termos regimentais, a apensa
ção do Projeto de lei n9 69/95 ao Projeto
de lei n~ 3.285/92. Ofic' -se aI requeren
te e rapas, publJ.que-se 1-
Em.d&..J.Q2/95. ,,{ '-l -

Pr sid nte

COMISSÃO DE DEFESA DO C"..~~...._ ---, .'-' - ,-

O VICE· PRESIDENTE DA REPUBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribui·
cóes que lhe confere o art. 84. incisos 11 e IV. da ConstituiçAo.
e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4~. desta. na Lei n'f
4.771. de 15 de setembro de 1965, especialmente seu ano 14.
alineas a e b. no Decreto·Lei n! 289. de 28 de fevereiro de 1967. e
na Lei n~ 6.938. de 31 de agosto de 1981. .

or. TP n' 167/95

Senhor Deputado,

Brasllia. OI de junho del995

l?EÇ~ETJ\:

Art. 1~ Ficam proibidos. por pra:,:o indeterminado, o corte
e' a respectiva explaracAo da"vegetacão nativa da Mata AtlAnti·
ca.

Art. 2! O Instituto Brasileiro do MeiG Ambiente e dos Re·
cul-áos Naturals Renóvaveii U\)amar."hôlilxerêício'de sua' éom·
petência e de modo imediato e prioritário. deve'promover rieo,
ro.a fiscalizaçAo dos projetos existentes em áreas da Mata
Atllntica. na forma da lei.

Parágrafo único. Verificadas. pela fiscalizaçAo a que alude
este artigo, irregularidades ou i1icitudes. incumbe ao Ibama.
prontamente:

aJ diligenciar as providências e as sanções cabíveis;
bl oficiar ao Ministério Público Federal. se for o caso. vi·

.ando aos pertinentes inquérito civil e açllo civil pública; e........................................

Nos termos do art 142 do Regimeno Interno da Casa; solicito a V.
Exa.. as providências necessárias aapensação do Projeto de Lei nO 69/95 - do Senhor Hugo
Biehl - que "considera Mata Atlântica as formações florestais integrantes da Região
Fhoetol6gica da Floresta Ombr6fila Densa", ao Projeto de Lei n' 3285/92 • do Sr. Fábio
Feldmann - que "dispõe sobre a utilizaçào e proteção da Mata Atlântica e dá outras
providênciu".

Certo de contar com a atenção de V Exa.• apresento minhas

Cordiais Saudações

Deputado S J1/IvlfJJopif1r1

A Sua Excelência o Senhor
Depurado LUIS EDVkRDO
Presi<len1e da Clmata dos Deputados

!XIIO.8R.

DEPUTADO IlIoctllcIO OLIVl:D

D.ll.PUSIDIDITI: DA cAIIARA DOI DEPUTADOS

BRABfLIA - Dl'

Ol".lIj1 014/115

R8qi..nto

S.nhor Pre.idente,

lloa t_ do par'9rafo Gnico do A1'1:.105, do
Interno d. ca..re do. DJpUtado., aolicito o

PROJETO DE LEI N° 69, DE 1995
(Do Sr. Hugo Blehl)

Considera Mata Atlântica a. formações florestais
integrantes da Região Fitoecológica da Floresta

Ombrófila Densa.

(As COMISSOES OE DEFESA DO CONSUMIl10R. MEIO AMBIENTE
E MINORIAS; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo (ART. 541; E DE
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo' (ART. 54) - ART.
24. U)

O Congresso Nacional Decreta:

Art.•0, Para os fins do Pariarafa 4°. do arl. 225 da Consti1uiçlo, considera,
se Mala Arl1ntica 15 formações Oorettais que intearam a ResiIoFI\~ da FIoretta
Ombrólila Densa. consoante definido no Manual Técnico da Vegetaçla Brasi1eirl • IBGE
1992. com adeIimilaçao estabelecida pelo Mapa, da VegetaçJo do BruiJ • mGE 1918, além
du Formações Pioneim com influência mari_nha (restingul e com influfncia ftuviomarinba.

Art. 2". O Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Ec6nomico e Sodal abriria Iinhu de crédito, no plUO de 90 diu da vip;. desta lei. para
financiatlltl1la da ..bItilUiçIo da lenha de ftorestU nativu COIJIO fonte energética du
indústriú JocaIizadu oi área da Mata Atllntica
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An. 3" Esta Lei emra em visor na datllk ma pubIicaçIo.

An..... Revogam-.., u dísposições em contrário, especiaImenle o art. 3· do
Decreto 11". 150, de 10 lk revereiro de 1993.

JUSTIFICAÇÃO

o Projeto de Lei que ora apreIeIIWIlOIlem por deliderato coniair dittorções
ec:onônjcu e jiuídicu etlabeIecidu quando da edíçlo do Decrelo 11". 150, de 10 de
&Neniro do 1993.

O PariBraf'o .... do art. 225 da COllllituiçlo FodeRI do!lDe a Mala Atlantica,
bem UIÚII 0UIr0I arandes sisi..,... ecoI6sicot. como petrimOnio 1IICÍOIII1. Em conl'órmidado
com " indiaitado disposilivQ da Lei MIior, I utilizaçIo doi recunos IIIIIlr&iI qile OI
~ lllírá 11& fOrma da Lei, de modo awesurar I pracrvaçIo do meio ambienIe.

O'Poder Executivo, em ma providencial preocupaçlo de dar CIIII1JlfimeNo 10

estlbelecido, qiu, \lO' fim, 10 editar O Decrelo 11".750, do 10 de &Neniro de 1993. Aluou,
!lO eaIaaIO, de fOrma atabaIboada Il, em JIOIIO enI~o, em cIesmpclto • COllllituiçlo,
VÍIlO que np\cII por simpleIlIO adalUlratlft i1quilo que I CII1& Map procáIua que
.. eI'etuado por 110 ......tiY•. mo é llOYO pca os Nobres .... I presteza com que o
Oowmo que recentemente li encerrou tíIlba em invadir u ClllIlpCdIlciu do Par\amldo.
Nonna\menIe, com a edíçIo de reiteradu medida proWóriu. 1" C_, por decrcco,
ftrindo oaIeIlIivamcIII principio de Direito COllIlituciooaI, que veda in tOlum t&I
proc:edímeIIto ali Estado de DiRito, com'prlcOni%ado !lO art. I·. da COIlIlituiçIo brasileira.

li d~ todo evidente para nós que a PreslfVaçIo do meio ambieme, em
plnicular da '.1"11A.I!inlic., é.de inlerossc d lodos os brasileiros, O Decreto 11". 750, de 10
de revereiro de 1993, todaVia, 10 ddinir u ronnações Oorcmil COrtIlilulivu da Mala
Allinlica, o fez ampliando consideravelmente os Iimiles.· abarc:ando OUIraJ regiões
fitoecolóaicU diversas. Assim, por exemplo, toda • área dos Ellados auIiJIOIlornou·.. MII&
Allintíca por 9brl do citado AIO, em desacordo com lodos os tntados acerca da maléria
exillemes !lO Pais,

O que nosTu propor o presente Projeto de Lei eo fito que laI procedimento
esttllde, a todas -. regi~ I vigéncia dos severissimM impedimenlos e limilações
impollu pelo aludido Decreto, 10 uso dOI recursos florestais e i ulilizaçio altemlliva dos
solos, inlerftrindo deustrosamenle sobre imponanles segrMl\ln. produlivns, cujls
atividades estio, de r.to, sujeil'" 10 cumprimento de Jegislaçio ordináril, Começam a
turJir, nessas regiões, os flagelos do desemprlJln. do "'odn rural e di amplílçlo di
amp/iaçIo da miséril. Em nome da preservlçio do meio-ambienle (que nio cnmpõeJn em
verdade I Mala Atl1nI~) ell'-" OlgellJldo u ramilíu li residentes desde séculos Itr"

O lermo Mltl Allinticl roi utilizado sem qualquer rigor técnico 110 presente
euo, especiaImenle para u definições de competenciu dos Estadn, e do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dOI Recursos Nlturais RellOv'veis - IBAMA, na regulamenlaçio do.
seus recunos naturais

A MIIa Atl1ntica, historicamente, compreende I vlJletaçlo /Iorestll
c:aractcristica verteme Itlintica, 10 longo do lilnral brasileiro, do Rio Grande do Nnne lO
lIIIIlictpio do Osório, 110 Rio Grande do Sul.

AJ panicularidades do elima, resuhantes di influencil marilima, usociadas ..
c:oncIições do relevo, que funcionam Com Igente ascensional da mas.. de mar úmido, com I
c:onseqDenIe coodonsaçIo e precipil&çin de igua, conferem I ISSO áreas, panicularmente 10

sul do Rio de Janeiro, caraeteristicI climilicl tropical úmida, inobstante situldas em
IatitudellUbtropicais. . ,

Embor. louvável I preocupaçlo do Decreto n· 750, de 10 de fevereiro de
1993 am preservar I Ma.. Atllnliça, U inlerpretlções realiz.adu, em panicular de seu art.
3·., tam impedido o desenvolvimenlo de Ilividade. econômicas eXlremamenle imponanles.
vitais pca OI moradores daqueIu~ e do UIO alternativo dns solos, em oulru regiões
llloeco1ó&icU que • loda evidhlcia, como os Pamp.lS. nio se incluem no eonceilo de Mltl
AtlIntic:a, N..... locaiJ, lluam lIJlIl1IIUos produtivOI imponanles para I economil do Pais.
que, por erro de imerpret&çlo, lIIJo aendo conduzidol • emgnaçIo, desempreslJldo em
tnUIIlrIbaIhadom e levando populações inteiro I penúria.

Cnm toda eeneza, I preservlçlo di MIla Allinlicl inclui lambém I der... di .
qua\idade do vida das populações que ccmen&riamenle I habitam.

Assim ê, que lIlIe lodo o expolln. apresentamos como soluçlo pari IS
quealGa expIícitadu aeima, o pr_ Projeto de Lei, conlando com o lpain do, DUllres
Pares, pII'I obtençio do sua aprovaçlo,

J)epulldd HUGO BIEHL

"LfGlSUCAO CITADA ANEXADA "ELA
.CURDENAcAo Df E$TUPOS·teGISlATIVOS·Ctf)i"

República Federativa do BrasiL

CONSTITUIÇAO
1988

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

Ar(. I.· A R~ptiblico Fedcraliva do Brasil. {nnnada pela URllo indissoltivcl dos Esta
dos CMURlclpln. c do OISlnlO Federal. conStllUl'se em Estado dernoçrálico dc dircito
e lem como (undomcmos:

I - a sabemnia:
11- a cidadania;

11I - a dignidade da pessoa humana:

IV - os valores sociais do lrabalho e da livre iniciativa:
V - o pluralismo polllic;o.

Parágrafo ,Único. ~odo O poder emana do povo. que o exerce por meio de
reprcsc:nlantes cleltos ou duetamenle. nos lermos desta Con5lilUiçlo.

...........................- .
An. 22~. Todos tém direno 110 mcio nmbicnlc ccolng'cólluente equilibmdo. bem de
uso comum do pn"o c essentinl II 5:ldia quóilid:IC!c dc \ idn. impondo-se ao poder públi
c;o e • colem Idadc o de"cr de dcfendê·lo c presen'll-Io p,1m as prescmes e nnurns
geraçOcs,

§ 1." Pam assegumr ;\ efell\'id:tde desse direilo. Incumbe ,1n poder público'
. .' - presen·~r.e rcslàumr os processos ecnlóg.cns essenciais e pro\'er o mnnc)o

ccologlco das espoc.es e CCOSSIStCU1l1S;

. 11 - presennr 11 di"ersida~ c a inlegrid.1dc do palrimônio gcnélico do Pais c
fiscnlll.1r as enlldades dcdlcndas a pcsqms.1 c mnnopulaçllo dc nmterial gcnétlco;

11I - definir. cm tod,1s as unidades dl. Fcdcmç;lo. espaços lerritorims'c seus
cO,mpnnenlcs a serem ~spctialmcnle prolegidos. sendo a allemçllo e 11 supress.10 pcr
mn.d.1s somentc mm,·cs de ICI. ,cdl1da qualquer utili/.1Ç~o que cnmpromclaa Inlcgn.
dadc dos nlri.Julos quc juslifiquem sua proteção;

IV - e.~igir. 1~1.for~I~1 da Ici. po1rO inSlOlnç30 dc obm ou ali\' idmlc po/cutial
mcnle caus.1dora de slgmfit:lIl"O .degrndaç;lo do meio ambicntc. csmdo pré"io de
ImpaclO ambicnllll. a qtlc se d.1r. publicid:IC!e;

y-: c;ontrul:lr 11 produç:lo. 11 comcrc~ali/~ào c oemprcgo dc técnicIIS. mélodos
e substancras que componcm nsco pam n'·id.1. o q~IIid.1de de ,,<1.1 C Omeio ambicnte:

VI - promo\'cr a educação ambicntal em lodn5 os ni\'eis de cnsmo C a cousci
enti7J1çOO públiCo1 p.1r1l o prcscr\'açlIn do metn ambicme;

VII - prolcgcr 1I Ihunn c a fiam. ,'cdndas. nn forma da lei. ns pr.ilicas que
coloquem cm risco sua.função ecológica. prO\'oqllCm a e~linç~o de espécies ou sub
mctnm os nnimois 11 crueldade.

§ 2.· Aquelc 1l'IC c~1Ílomr recursos mincmis fica obrigado a rccupcmr o mCIO

DECRETO N~ 750, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

DI.".,. .obre o corte.• e~plor.~.o e •
• up,....'o d, nvuç'o primaria ou no. "0
~6io••vançado , mídio de r'6'nu.ç'Q d.
M.t.. At.II,UicI. I d. outras provid'nti••

O PRESIDENTE DA REJ'UBLICA, no uso da atribuiçAo
que lhe confere o àrt. 84, inciso IV, 'e' -tendo em vista o disposto
no art. 225, § 4~, da ConstituiçAo, e de acordo com o disposto no
art. 14, alíneas a e b, da Lei n~ 4.771: de 15 de setembro de 1965,
no Decreto-lei n~ 289, de 28 de fevereiro de 1967, e na Lei n~

6.938. de 31 de a,osto de 1981 ..

DECRETA:

Art. 1~ Ficam profbidol o corte. a exploraçAo 11 li suprll8'
.Ao de ve,etaçAo primária ou nOI eltál(io. avançado e médio de
re,eneraçlo da Mata Atlintica.

Paráerafci' unico. Exc.pcionalmente, a .uprelllo da ve,e·
teçAo primária ou 11m e.tá,io avançado. médio d. re,.neraçlo
da Mata Atllntica pod.rá ••r autorizada, mediante d.ci.lo mo·
tivada do ór'lo .atadual com)Mtente. com anutnl:la prévia do
In.tltuto Bra.i1.lro do M.lo Ambl.nte e do. Recurso. Natural.
a.nodvel. \lbama), InformandO"H ao Con••lho Nac:lon.l do
M.lo Ambi.nte (Conamal. qu.ndo nec....rl. li execuçlo d.
ob'ras, plano., .Uvldadas ou proj.to. de utilidade pública ou In·
terelle .oclal. mediante aprov.çlo d...tudo e relatório de im·
P.cto ambl.ntal.
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Art. 2~ A explotaçlo .eletlva de determinada. ..pécl..
nativa. n.. 'real coberta. por veptaçlo prlm'rla ou no. esU·
po. avançado e médio de re,.n.nçlo da Mata Atllntica poder'
Hr efetuada de.de que obHrvadoa o. iQUlnta. requl.lto.: .

I - nlo promova a .upres.lo de "pécle. dl.tinta. da.
• utorizada••tr.vé. d. prátICa. d. rocad... boaqu.amento e .1·
mUares;

11 - elabor.çlo de projeto•• fundamentado•• entre outro.
a.pacto., em e.tudo. prévio. técnlco-clentifico. de "toque. e
de lar.ntla de capacidade d. manutençlo d. e.pécle;

111 - e.tabelecimento d. áre. • de retlr.d.. máxim••
anuai.;

IV - prévia autorizaçlo do llralo e.tadual competente, de
acordo com a. dir.trlu. e critério. técnico. por .Ie "tabeleci·
do•.

P.r'arafo linlco. O. requl.ltos d••te .rtllo DtO .e .plic.m
1 .xplotaçlo ev.ntu.l de e.péclu da Oora. utlllxad•• para con·
.umo n•• proprledad•• ou po•••• da. popul.çGe' tradicional.,
maa ficar' aui.lta 1 autorl.açlo pêlo llralo eatadual competen·
te.

Art. 3~ Par. o. .f.lto. d••te decreto. con.id.r.·.. M.ta
AtlAntlca a. formaçGe. Oore.tal•• ecolll.tema. alloclado. in·
Hrido. no domínio M.te Atltatlc•• com •• re.pectlva. d.llml·
taçGe. estabelecida. pelo Mapa de V.ptaçlo do Bra.II, IBGE
11188: Flore.ta Ombrólila Den.. Atllntlca. Flore.ta Ombróflla
Mi.ta, Florllta Ombróflla Aberta, Flore.ta E.taclonal Semlde·

-cidu.I, Flore.ta E.taclonal Decidual. manlUuai.. re.tinla••
campo. d. altitude, brejo. Interiorano•• encrav•• Oore.tai. do
Hord••te........................................................................................'..

PROJETO DE LEI N' 635, DE 1995
(Do Sr. Riv.ldo Mlcari)

Conceitua Mata Atlântica para fina d. regulamentaçâo
do que deteJ:lllinao parágrafo 49 do artigo 225 da
COnstituiçâo Federal.

(APENSE-SE AO PROJETÔ DE LEI N9 3.285, DE 19921

o Congr.slO Nacional decr.ta:

Art. I· Para fins do que determina o § 4· do IR. 225 da COllS1ituiçlo

FedenI. tio considendu panes inl.grantes da Mata Allinlica li formações 1l0testai. que

~ u squintes rqiOes fitoocolóiÍ"u, definidu segundo clwificaçlo • delimi.taçlo

IUbIIecldIS pelo MIJl& da VegetlÇlo do Brasil. .Iaborado pela Fundaçlo 1nJtituto Brasileiro
de Oeoanfla e Estltllti<:1 • IBGE. em 1918:

I • Florella Ombrófila Densa:
li - F10restl Ombrófill Abertl;

"'. FIore"l Ellaeional Sernidecidual:
IV· FIomta Estacionai Decidual;

V• 11IIIIiUWÍ1:
VI· rUlÍlllU:
VII- ellllJlOl d. a1titud.;
VIII • brejOI imeriol'lllOl;

IX - encllves ftorestais do Nordest•.

AlI •• Eltl I.i ~mrl em vigor nl datl d. sua publicaçlo.

AlI. 3' Revopm-Ill u dilJl:Osiçllel om contrário.

JUST1F~CAÇÁO

Em boi horl decidiu o Jegi'/Idor constituime incluir a Mlta Atlântica
entre 01 eco'lÍltemas bruileiros cuja presefVac;1o tomou-se uma nece-ssid.de imperiosa.

Orilllnalment., .,n ..tr.itl faixl do terrilório nacional, que s.

estendil dOlde OCeará Ité o Rio Grllld. do Sul, pO'lUia c.rcl d. um milhão d. quilômetros

qUldradol de extensio. Hoje, embora reduzida I menol d. 10"10 d. SUl área originll, conlitui
IUÍIIIIllllIIIIO uma du mai. ricllllor.stls tropicais do mundo.

D.scriçõ.s detalhada.. reitas desde os t.mpos do d.scobrimento dão

contl que a Mata Atlântica achava-se cobena por diferent.s tipos d. fonnaçõ.. v.getai•• li

quail conlUb.tlllciam hoje as nove regiõ.s fitoecológicls .specificadls nol incisol d. I I IX
di pr.....t. propo.ição. Quanto á d.nominldl Floresta Ombrófill Mistl (Floresta Araucári..

..gundo cl..sificação do IBGE)•••tl foi incluidl d. maneira equivocada no Decreto n' 750,

d. \0 d. fevereiro d. 1993. como pane fonnadora daMltl Atlintica. Com efeito,aFlorestl
Araucária corresponde a uma regilo fitoecológica que nunca constou. em nenhum. tratado

biogeogrifico escrilo até hoje sobre o Brasil, como pane collJlitutiva da Matl AIIintiea.

A inclusio das matas de araucária entre aquelas correspondentes i

ár.. d. pr.s.rvação da'Mata Atlintica reduodou. além di.so, na trlJ1Sformaçio di quase

totalidad. dos territórios dos estado. sulinos brasileiros .m um imenso espaço onde o

povoamento e o uso sustentado dos recursos naturais tornarlm..&e extremamente Jjmi~d05.

Não foi á tal que, apás a .ntrada .m vigor do Decr.to 750, o desempr.go • o abandono de

terru outrora produtivas passaram a ser a tõnica nessa regílo do Pais.

A exploração predatória dos roeurso. naturais dalterru c:obenu por

•... tipo d. v.getação não é objetivo de n.nhum dos Gov.rnos dos Estado. do sul do Bruil.
Ao contririo, as respectivas legislações. ambientais desses Estados primam pelo rigor e pela

enflse com que se propõem a defender seu patrimônio ecológico. como é o cua da Lei

E.tadulI n' 9 428. d. 07 d. j.neiro d. 1994. que dispõi sobre a Política Flor..tal do Estado

d. SlIltl Catarina.

Essa lei coloca .sob a tutela do Estado "todas as florestas nativas

existentes no território catarinensc. bem como as .formações vegetai!, de porte nio arbóreo,
••pecialment. campo. e ves.taçõ.s d. altitud." (IR. 3'). Para .x.rcer .... tutel.. o Estado

deverá garllltir, .ntr. outras coi.as, "a biodiv.rsidad•• atrlvés di proteçlo das fonnações

representltivas de .cossist.mas originais e de Issocilções v.getlis r.levlllt... inclusiv. pell

implllltlçlo d. blllcos g.néticos" (an. 7-. inci.o 1).

Competirá ao poder Público. ainda ••gundo a Lei 9,428, o ..tímulo á

"formaçio de comitês locais ou conselhos florestais nas comunidades rurais" (art. SI). Quanto

à filta1izaçlo do cumprimc'nto do que estabelece I lei. esta deveri ser exercida "pelol Qrgios e
entidades governamentais estaduais. vinculados a Secretaria de Estado responsável pela

Politica Ambi.ntal" (an. 16. capUl).

Como s. pod.:observlt.do <oxemplo aciml citado,' pr.servlçlo do

patrilllÕnio naturI1 bruíleiro é um obj.tivo a ser permanentem.nte p.rseguido por nossos
governanl", nio só em nível estadual, como tllllbém local. Para .xercer _ tarelà de

presavar a divenidad. vegetal. biológica d.....1 Estados, .st.s .. propõem. com especial
&fase, a estimular a pllticipaçlo da popullçio no trabalho d. fiscalizaçlo • conlrOle dai

atividades econõmicu • sociais. liso serve lllllbém pll'll demollJlrar que a sociedade brasileira
já lO encontrl suficientemente amadurecida para llsumir, • mesmo .xigir, um trabalho

pennanente d. controle do UIO d.....s roeurJos naturais.

A noçio d. UIO .ust.ntado do. recursos nlturais nlo pr.ssupõe, no .

enlIDtO, o ·cong.lamento" d....s recursos. Ao contrário, conceito apregol a

necessidade d. u gerações ltuai•• futuras d.l.s poderem tirar o ustento, desde que

preservando SUl euêllCÍl.

Dessa forma, o excesso d. zelo que levou o Executivo a incluir ..
Floresta Ombrófi1a Mistl na área d. preservaçlo di Mata Atlinliea acabou por configurai'

UIIlI inscrincia do Governo Federal nos llsuntOS internos do. Estado. do Sul do Pai..
contrariando o que d.termin. o an. 24, § 1·, di CODStituiçlo F.d.ral. Com .feito, reza ....
norma collS1itucional qu., no âmbito da l.gislação concorrent., a competência di Unilo

\ .
dcv... limitar lpenaS I .lIlbelecor noonu gerais. IsIO torna mais que oportuna a presente

proposiçlo, uma vez qu., osta concorr.rá para reafirmar o dev.r dostl CUI d. resguardar

e reafirmar 05 principios constitucionais, entre 05 quais se destaca aquele que defende I

autOnomil dos Ellado, di F.deraçlo.
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Conclamamos, portanto, 05 nobres Pares, a prestar seu apoio
irrestrito à Proposiçlo em apreço, contribuindo com isso nlo só para sanar o equívoco

cometido por meio do Decreto n' 750, de lO de revereiro de 1993, como também para
wegurar i populaçio dos Estados do SUl o direito de promover .... próprio

desenvolvimento,

''LEQlSI.AÇÃO CITADA ANEXADA "lU 
":OOftDINAÇÃO DIlIITUDOI LIClIIUTlVOS.caOl"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BIUlSIL

1988

TtruLO 11I

CAPiTIJLO 11

DA UNIÃO

Ar!. 24. Compele ã União. aos ESlados e ao Distrito Federal legislar concorrentemen·
te sobre:

§ 1.0 No âmbito da legislaçilo concorrente. a competência da Unilo limitar...•
á a eslabelecer normas gerais.
...........................................................................................

TtruLO VIII
DA ORDEM SocIAL

c.\I'rrt'l.<l VI

Do MFI" AMIJIFN'J1'

Art. 225. Todos lel\1 direilo ao meio ambieme eCQlogicamcme cquilibrado. bem de
uso comum do PO\'O c esscnclal 11 sadm qUlilidade de "ida. impondo-se ao POder públi-

co c it CI):c: \ .:i:'dc o c.c\cr de dcrclldé~to c prc5crni-lo pnm n5 presentes c rnturus

~craçiõcs

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

~ ~ .. A Floresta Amazõnica brasileim. a Mala AlIãntica. a Serra do Mar. o
Pan~a~~l Malo·G"ssense c a Zona Cosleira s.'lo p<1irimõnio nacional. e SUl Utilil~
far-5e-â na forma na lei. dentro de cóndiçôes que assegurem a prcser\'açilo do dlClO
ambicn'.c. inclus1\'c qPrlnto ao uso dos recursos naturais.............................................................................

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

::':SCRET0 ~? 750. DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Díspóe sobre o corte, a explor.ç'o I •
supressjo de veget.çjo primári. ou no. lI·

t_gi05 avançado e médio de re••n.raç.o d.
Mata Atljntíca, e d; outr.s províd'nci'.

e PRESID~!II'!.'E DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçlo
c'-'e )'~" confere· o a~t. 84, inciso IV. e tendo em vista o disposto
r'-:) E~·. 225, § 4? da Constituição. e de acordo com o disposto no
8r·~. : ~ alíneas a e h. da Lei n? 4.771. de 15 de setembro de 1966,
rol ~:';~reto-lei n° 289, de 28 de fevereiro de 1967. e na Lei n!
e.!':!3 de 31 de ag·)st~ de 1981,

DEcnETA:

..'l.rt. I? Ficam proibidos o corte, a exploraçtlo e a supre.·
H" le vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de
Hl:' '.leração da Mata Atlântica.

Parágrafo único. Excepcionalmente. a supressão da vege·
t, ·.iO primária ou em estágio avançado e médio de regeneraçlo
c. Mata Atlântica poderá ser autorizada. mediante decislo mo·
t ,ada do órgão estadual competente, com anuência prévia do
• ,stituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
.' enováveis (lbama). informando·se ao Conselho Nacional do
J 'leio Ambiente (CoDama). quando necessária à execuçlo de
f. bras, piaDOS, atividades ou projetos de utilidade pública ou in
aresse social, mediante aprovação de estudo e relatório de imo

"acto ambiental. ..

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

COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMIlIENTE E /1'[1\(:'7;.; ~s

TERMO DE RECEBIMENTO DE ;::\1ENDAS

PROJETO DE LEI N' 3.285/92

Nos termos do Art. 119, caput. 1, do Regimento IntcTnt.: Lo..

Clmara dos Deputados. OSr. Presidente da Comissio detenninclJ a 2.benura e divulEd~J.L. .._~
ordem do Di. das Comissões, prazo para recebimento de emendas( .~ Sessões ). no per. ,).:Jv ~~

30 I 03195 a '07/04 /95. Findo o prazo de cinco sessões, nio foram recebidas emen:'"

Sal. da Comissilo, em 07 de abri' ó" 1995

jjJi ..-"i.
Aurenillon Arar,lJi'h': ';me'â",

Secretàrio

COXlssAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - Relat6rio

o nobre Deputado FAbio Feldmann propõe,
atrav'. do projeto em epígrafe, a regulamentação do uso dos
remane.centes de Mata AtlAntica do pais.

Para 08 efeitos do Projeto proposto, a Mata
Atllntica abrangeria as seguintes ,: formações vegetais
e.tabelecid•• pelo Mapa de Vegetação do Brasil, de 1988, do
IBGE. Florelta Dmbr6fila Denla Atlãntiba, Floresta Ombr6fila
Mista, Floresta Dmbr6fila Aberta, '-' Floresta Estaciona 1
Se~idecidual, Floresta EstacionaI Decidual, manguezais,
restingas, campos de altitude, brejos interioranos e
,~clav81J florestais do Nordeste.

O Projeto baseia-se nos conceitos de
v8getaçio prirMria e 'Veqetllção secundária, esta nos seus
vArio. eatAgies de regeneraçio, ietrJ ~, inicial, mádio e
avançado. Vegetaçio primAria é aquela ainda original, que
~io sofreu intervençio humana significativa; e vegetação

secundAria lt aquela decorrente do processo natural de
regeneração de áreas anteriormente desmatadas •

Co~ base nesses conceitos, proíbe-se o corte,
a exploração e a supres'são da vegetação primária e também
daquela secundAria nos estágios médio e avançado de
regeneração. Esta proibição, todavia, não é absoluta. O
Projeto admite a poBBibilidade de supressão da vegetaçio
secundAria na hipótese de obras ou atividades de utilidade
pdblica ou interesse social, salvo nos Estados onde a área
remanescente de Mata Atl!ntica seja inferior a 5%. Admite
ainda li exploração BeletivA, quando de modo sustentável, de
determinadas eBpécielf e o uso dos recursos naturais por
parte· das populações tradicionais para atender às suas
necessidades de Bubsistência.

A competência para regulamentar a supressão e
exploração da vegetação da Mata Atlântica em estágio inicial
de regeneração, bem como para definir os critérios que
permitam identificar a vegetação primária e secundária nos
seus estAgies de regeneração é conferida ao IBAMA, em comum
acordo com 08 órgãos estaduais competentes e pujeita à
aprovação do CONAMA.

Convém mencionar ainda a proibição da
exploraç!o da vegetação com a função de proteger espécies da
flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, formar
corredores entre remanescentes de vegetação primária ou em
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811t6g10 avançado de regeneração ou proteger o entorno de
unidade. de con.ervação.

O ilu.tre Deputado FAbio Feldmann fundamenta
sua proposiçÃo em quatro argumentos principais: a) a Mata
Atl!ntica,é uma das maia ricas florestas tropicais do mundo
e.. matéria de biodiversidade, com mais de 10 mil espécies
vegetais e um grande m1mero de espécies de fauna, coa ma
alto nIvel de ende..i.mo, vale dizer, de e.pécie. que OCOrre..
exclusivamente na Mata AtlAntica, e muitAS delas ameaçadas
de extinção; b) M.. 6re.. definid.. como M..ta AtUntic.. e.t6
loc..liz..d.. llAi. de 70' d.. popul"ção br..sileir.. que depende
do. .erviço. eco16gico.. e econômicos proporcionado. pel..
flor...tas na forma de Agu.. potâvel, controle d.. erosão do
11010, 6reall de lazer e turismo e outros, fundamentais para
uma vida digna e ...dia, cl .. M..t .. Atlãntic.. foi reduzida ..
..no. de 10\ da sua axtensÀo original e é a região do pais
sob maior pressão de desmatamento; ai finalmente, d} a Mata
Atllntic.. é consider..d.. pela Constituição Feder..l p..trimônio
n..cional.

viii.... A M.>t.. AtlAntic.. lt respons~vel pel.. manutenção e
regulaçio do fluxo dOIl mananciais hldricos, assegurA a
~ertilid..de dos solos, estabiliz.. o clima, protege escarp..s
e encostas de serras, controla li erosão e o assoreamento dos
COrpoB d'gua, proporciona oportunidades dnicas para o lazer
e o turismo em contato com a natureza.

A de.peito da sua importAncia, a Mata
AtlAntic.. cobre hoje menos de 9' d.. su.. 6re..s origin..l, em
alqunB Estados monos de 5\ e, o que é mais grave, continua
sendo destruída e. ritmo acelerado. Da Area total oriqinal,
de aproximadamente 1,4 milhões de quilômetros quadrado.. ,
re.tam ..pen..s c~rc.. de 52.000 quilômetro. qu..drado... A Hat..
AtlAntic.. é ameaçad.. por grande.. .concentrilç6e.. urb..n..s e
indu.tri..i .. , pel....groindüstria de ..çdc..r e 61cool, p ..pel e
celulo!l8 e siderárgicas, o transporte de coll\bust1vel em
oleodutos e gasodutos, expan!lão urbana desordenada na faixa
litorAnea, mineraç!.o de granito, calcAria e areiA,
explor"ção pred..tôri". de espécies florest..is, caça de
animaia ailvestlr.s, .etc.

Ao Projeto de Lei n" 3.285/92 for..m ..pens..dos
o .. de' n" 69/95, de ..utori.. do insigne Deput..do Hugo Biehl, e
n" 635/95, do ilustre Deputado Riv"ldo M..cari. lImbos se

propõem, em essência, a definir o que se deve entend~r por
H4ta AtlAntica, tomando como base o mesmo Mapa de Vegetaçao
do Brasil do IBGE. P..r.. o Deput..do Hugo Biehl, a M..ta
Atllntica dev..ri...... restringir À Flore..ta Ombr6fila Densa,
a16. de POrJRl1çõea PioneirAS com influência marinha
(re.ting..s) e coa influência fluviomarinhas. J6 .. definição
propost.. pelo Deput..do Riv..ldo M..c ..ri é .. mesma ..dot..d.. pelo
Projeto de Lei n" 3.285/92 do Deput..do F6bio Feldmann.

O Deput..do Hugo Biehl justific.. su..
propoaiçAo argumentando qUê: primeiro, a inclusão de outros
tipo. de flore..taa que não apen..s .. ombr6fila Den... na
definiçiio de Hata AtlAntic.. lt cientifica e hilltoric""",nte
incorreta: s, segundo, que as restrições ao uso dos recursos
naturais que vem .ando impostas As populações que habitam lIS
regiões consideradas Mata AtlAntica além da Floresta
OBIbr6fil.. Denea, poe forç.. da legislação vigente, tem
condenado e.t... populaç6es À est..gn..ção econômic.. e À
pendri...

l! o relat6rio.

048 Matas de Arauch.ria, que repre8entam a
..d..pt..ção d.. Hat.. AtlAntic.. a u.. clima subtropic..l, re.t.....
dos 100 mil quilômetros qu..dr..dos origin..is,. men08 de 300
mil hectares, 6.rea equivalente a uma grande fazenda na norte
do p..i", No sul d.. Bahi.. e no norte do E..pirito S..nto, a
derrubada da floresta foi uma operação programada peto
próprio governo, com incentivos para a indúst·ria da madeira,
do papel e do aço.

Um estudo realizado pelo INPE e a Fundação
50S Mata Atlântica, comparando imagens de satélite de 1985 e
1990, constatou a eliminação de mais de meio milhão de
hectares, equivalente a aproximadamente 400 campos de
futebol de matas destruídas por dia. Neste ritmo, a Mata
AtIAntJ:cA, o segundo maior maciço florestal do pais
transformou-se na floresta tropical mais ameaçada do
planeta, 8Ó perdendo para as quase extintas florestas de
Madagascar.

E fundamental e urgente, portanto, tendo elft
vista o valor dos remanescentes da Mata Atlântica e o grau
de,ameaça a que BBBe eco8sistema está sujeito, BS8egurar a
BUa. conservação, recuperação e uso sustentável.

Com bAse na proposta elaborada e aprovada
pelo CONAMA, o Deputado Fábio Feldmann, corno revela na sua
;l1Rt"if-lf"'",+i-m pl:,.ho't'ou o projeto de Lei na 3.285/92.

. No ano de 1992, o IBAMA encaminhou a proposta
do CONAHA à Presidência da Repl1blica, que foi tranaformada
no Decreto nQ 750, assinado pelo presidente Itamar Franco e.
la de fevereiro de 1993. Este ti, portanto, o principal
~~~u::n~t;e2:i~::[~~mentandoatualmente a conservação e o

A p..rtir do final de i991, o Conselho
N"cion..l do Meio Ambiente - CONAMA chamou a si a função de
estabelecer os parAmetros para a elaboração de uma lei ma~à
adequada para a conBervação da Mata Atlântica, definindo a
"rea de abrangência do biama e estendendo a proteção 21.
formações florestais secundArias nos estágios inicial, médio
e avançado de regeneração. Definiu, ainda, critérios e
procedimentos para a supressã.o e exploração rA"Cional da
floresta, orientando as ações e criando instrumentos de
controle abertos à participação de todos os segmentos da
sociedade.

NO que pesem suaa qualidades, o Decreto
750/93 vem ..endo alvo de ..lgumas crIticas, que li preciso
enfrent..r, jii que o Projeto de Lei n" 3.285/92 reproduz, ea
eBsência, o disposto naquele documento legal.

A primeir.. del..s é .. de que .. regul&ftent..çiio
da conBervação e UBO da Mata Atlântica s6 poderia ser feita
atravéa de lei, e não de ato normativo emanado do Poder
Executivo. Ainda. que esta seja uma que8tão controvertida,
el.. refor".. .. importllncia d.. aprovação de UJIll lei
regulamentando o tema, como a que se discute no momento.

é .. deque ..
Hat.. Atllntic..
em que eataria
poderi... ...r

A segunda crítica importante
definição ..dot..d .. pelo Decreto 750/93 p..r ..
nio seria cientificamente correta, na medida
..brangendo forma.. de veget..ção que não

. A primeira iniciativa, na esfera legislativa,
tendo em v~sta proteger a Mata Atlântica coube ao legislador
constituinte, quando, junto com outros ecossistemas atribuiu
ao bioma statuB de patritnOnio nacional, cuja utilização deve
se fazer, na forma da lei, "dentro de condiçõeB que
Assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos neturais" (CF art. 225, S 4Q ).

O Governo Federal, c.om o propósito de
regulamentar .este diapositivo constitucional editou, em 2S
de setembro de 1990, o Decreto nl:/: 99.547, que dispunha sobre
Ma vedação do corte e da respectiva exploração, da vegetAção
nativa da Mata AtI3ntica". Esse Decreto, entretanto, foi
considerado falho por não delimitar claramente a ârea a Ber
preservada e não definir parâmetros para a sua efetiva
implementação.

11 - Voto do ..l.tor

Esses ndDe~o~ são suficientes para revelar a
di_nsi!o do. interes.es em jogo qu..ndo ..e fd.. n..
necesllid..de de se conserv..r o patrimônio biológico
r ..pre.ent..do pel.. M.>t.. AtlAntic... Não se p?de e ..quecer que o
material genético, graças ~ moderna biotecnologia, é o
recurao do futuro. 011 produtos elaborados por meio da
engenharia gen6tica, com aplicações na 1Iledicina, na
agricultura e !la :l.nddlitri.. , jli mbvimentaJll ·hoje bilhões de
dólar.... AIs aplicaç6ell, ali soluções e o volume de recursos

que ••rio moviaentados noll pr6ximos anos e décadas 8~O

ini....gin6vei•• Para se ter melhor idéia do que a engenh..ria
genétic.. signific.. 6 dtil fazer u.... comp..ração com a
revoluQio observada na ArDa da informAtica. Há não mais do
qu. du..s déc..d..s ..trA.. , .. aplicação cotidiana dos
computadorea era as.unto de ficção científica. Hoje os
computadore8 estio por toda part.e, não se pode mais viver
lem ele. e a pesaDa maia rica do mundo é Bil1 Gatea, o homem
que popularizou 08 co.putadores pessoais (pe's).

pois muito bem. A engenharia genética ellt4 no
estAgio ea que .e encontrava hA duas décadas a informAtiea.
I!: aqui é preciso sublinh..r D ponto centr..l d.. questão. a
ciência e a indtílltria genética não criam genes. Elas vão
buscA-IDa na natureza ..

a 81111a, portanto, a dimensão das questões que
e ..t~o em jogo qu..ndo ..e discute a importAncia d.. con..ervação
çla diversid..de bio16gic.. d.. M..t.. Atlãntica. Mas a
prelervaçio dOIl recurllos genéticos não é a llnica
preocup..çiio.

Como j6 foi dito, ..proximadamente 70' d..
popul..çiio br..dleir.. vive no. domlnio. d.. M..t .. AtUntic.. 
nAs cidades, nas comunidades caiçaras e indígenas -, que
depende. daa.floreatel para manutenção da sua qualidade de

A Hata AtlAntic.. , como j6 foi, coa muit..
propried..de, ..not..do pelo ilu..tre Deput..do F6bio Feldmann n..
juBtificativ.. ao .eu Projeto, li um dos mais ricos
eco.si.tema.. do mundo em matéri.. de biodiversidade. De
acordo com o in..uspeUo Atl.... do Meio Ambiente do Br..sil,
el..bor..do pel.. EMBRAPA, c ..lcul..-se que n" M..t.. ~tlAntic..
exi.t.... dez mil e.pécies de plant..s. Dest..s, 50' ..iio
endAaicAII', iato·: 6, ocorrem exclusivamente naquele
eco.ai.tema. O ndmero de endeJllismo cresce significativamente
qu..ndo seper&lllOs llÔS e"pécies d.. flor.. em grupo., atingindo
53,5' para aB e.péciea arbóreas, 64\ para as palmeirall e
74,4' p..r ....s bromélias. Co.. relação ÀS espécies da f ..un.. ,
cont....-.e n.. Hat.. Atllntic.. 160 espécies de """'8' 23 de
uraupi..is; 57 de roeclores, 183 de anfibios, 143 de réptei8
• 21 d.. primat Isto p..r .. niio f ..lar no ndmero imensurAvel
de invertebr..do .
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considerada. Nata Atlantlca, como, por exemplo, aa Matas de
Araucliriaa.

o fato da Mata Atl!ntica ser um complexo de
diferentes tipos de vegetãção não é uma caracterlstica
exclusiva deste bioaa. o. cientistas identificAm nos
cerrados, por exemplo, v6rioB tipos diferentes como o
"campo-limpo", o "campo-sujo", o "cerrado em sentido
estrito", o "cerradAo", as "veredas", dominadas pela
palmeira buriti, e as matas ciliares, dentre outros. O fato,
por exemplo, do campo limpo ser desprovido de vegetação
arbuBtiva ou arbórea não o exclui da definição de Cer~ado.

Em priaeiro luqar, é preciso considerar que
nenhUJI grande bioa é homoqAneo, e. termos de fi.lonama,
coapoaiçlo de eapéciea, condições de relevo, solo e clima e
outra. c.ract.rút~ca. ambientais. Um biolM , aaapr., na
verdade, UJI cOlllplexo de diferentes tipoa de veqetaçlo.
Quanto aaior o qrau de detalhamento de uma veqetaçlo, maior
o n~ro de diferentes tipos de formaçlo que ae " capaz de
identificar. O fato de aa lfataa de Arauc6ria aerem
caraterlzadas por uma .ap6cie dominante, que ae sobre••ai ea
relaçlo lia outraa pelo seu porte e formato peculiar nlo
significa que eS'U!1I matas não possam ou não devam ser
abrangidas pela definiçlo de !lata AtUntica. Se o Pinheiro
do Paran' fo.ae totalmente removido, a floresta re..neacente
aeria indiatinquivel, fiaiono.icaMente, das demaia floreatas
que constitue. a Hata Atllntica. Por outro lado, h6, na Mata
Atllntica, florestaa dominadas por outrae espéciea que, no
entanto, nio 88 revela- como tal aos olhos do leigo por que
aa ••p6ciell do.inentes tem a mesma aparência das demais.

A afiraeçlo de que as Katas de Arauc6ria slo
u.a expreaslo local de um mesmo tipo de floresta é
confirmada pelo renomado Fitoqe6grafo Carlos T~ledo Rizzini,
811 livro recente sobre 08 ecollaiatemaa brllsileiros. No
capitulo dedicado Is Matas de AraucAria fica-se sabendo que
-a8 diversas comunidades de pinheiro B!O fases aucs••ienais
e nio comunidades maduras e integradaB r por conseguinte,
estão em diferentes fases de sua ...,.olu'rio para o tipo
definitiYo, que , a flor••ta pluyial. Compreende-se iSBO ao
considerar que essa ârvore é uma espécie pioneira,
manifestamente heli6fila (adaptada ao sol), que avança sobre
Arads campestres abertas e ensolaradas, não 88 reprodu~indo

quando a sombra se torna densA. ( •.• ) Os grupamentos de
pinheiros são,' pouco ,'a pouco, invadidos por pequenas árvores
e arbustos, iniciando-se, assim, a sucessà,o. ( ••• ) Aos
poucos introduzem-se outras, que lentamente vão tomar o
lugar das primeiras... ( •.• ) Em fase mais avançada, quem. vem
dominar a submata ~ por debaixo·dos pinheiros - ê a célebre
imbuia •.• ( ••. ) Enfim, mais tempo dado, a arauc'ria alcança
o t'raino do ••u ciclo Yital e desaparece _ deixando a
flore.ta pluYial atlintlca pura." (grifos nossos).

Além disso, 6 fundamental ter em mente que
toda classificação é, em granQe medida,> arbitr,sria. Ela vai
depender_ dos critérios selecionados pai: cada autor, dentre
os im1meros p08siveis, em função dos seus objetivoB e das
suas preferências peslloais. .e natural e mesmo inevitável,
portanto, que hajam tantas classificações diferentes quanto
o número dOIl perit08 ou equipes de peritos que se dispõem a
desenvolve-las. Classificar é sempre uma atividade pessoal.

A verdade é que as todos os cientistas,
quando propuseram suas classificações para as florestas e
demais formas de vegetação que ocorrem do nordeste ao sul do
país, o fizeram movidos por preocupações de natureza
cient1fica e didhticA. Não estavam prio%"itariamente
preocupados Com o problema da conservação dessas florestas.
Ao cientista, quando propõe uma classificação, ,interessa
identificar as diferenças e as semelhanças entre as
diferentes formas de vegetação, estabelecer as relações
entre suas caracteristicas e outros aspectos do ambiente,
como o solo e o clima, de modo tal que essas classificações
possam auxiliar na interpretação e compreensão da nature~~ e
dinAmica de cada tipo de vegetação, isto é, como funcionam,
como interagem os diferentes elementos que AS compõem, como
a8 desenvolveram e ea que sentido estio evoluindo, etc.
Portanto o que move um cientilltA ao propor uma classificação
são preocupações de natureza predominantemente científicall.

OCorre, porém, que o que estA em debate no
momento, ao se discutir a elaboração de uma legislação para
a Mata AtlAntica, não aio preocupações de natureZA
predominanteJ1lf!nte científicas. O que esta em discUSBAo é a
conservação do que resta das florelltas tropicais e
subtropicais que cobriam as regiões nordeste, sudeste e Bul
do país e que foram quase totalmente destruídas desde o
inicio da colonizaçAo portuguesa. A preocupaçlo aqui,
repito, n!o é de ordem científica. O que preside as
propostas recentes de uma legislação para a Mata AtlAntica é
a preocupação com a sua conservação, no mais amplo e
profundo sentido do termo t isto ê, tendo em vista a
ll1llnutenç!o e melhoria das condições de vida da populaçAo
~~~::all~' ê fundamental que se enfatize, das gerações

·Os botAnicos e fitogeógrafos nAo sAo
concordes quanto A denom.inação aplicAvel a essa
cobertura florestal que ocupava pelo menos 12' do
Brasil, com fisionomias e compollição florística muito
diversificadas, em função de climall, relevo e aol08
muito distintos. A8 mais recentes publicaçõea da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatlstica (IBGE) dividem-na em três tipos bAsicos de
matas: as florestas ombr6filas densas, latifoliadas (de
folhas largas, em oposição AB espécies angustifoliadas,
que tem folhas estreitas, como 08 pinheiros) e
perenif61i'as (de folhas perenes, sempre verdes),
situadas ao longo das planícies litoraneas e encostas
das montanhas costeiras, compreendendo matas sempre
verdes, l1midas e compactas; as florestas estacionais
interioranas, também latifoliadas, porém parcialoaante
caducifólias (que perdem as folhas) devido A existência
de períodos llnuais mais seco.; e o. pinherais doa
eBtados do Sul, onde predominam os doi. dnicoB.9Aneroll
de coniferas autóctones do' Pais, o pinheiro-do-paran6 e
o pinheirinho-b1:avo" ~gllneroe.. AraucAria e Podocarpu.).
geralmente mesclados com vegetação latifoliad.~ e.~que

se destacam Arvores da fa..iHa da. Laudceaa, cujos
representantes mais conhecidos sio AS canela••

Ax opiniões diverge.. alllpla_nte no que cabe aplicar a
denominação de Mata AtlAntica.. Para unll, talvaI: a
maioria, ela deveria limitar-se àll florestas ombr6fil.s
densas da zona litorAnea e dali montanhas co.teira.;
outros, nela inoluem as matas elltacionais do interior;
e alguns, até mesmo os pinheirais 8ulinos. Sejam quais
forem as op!niões e os argumentos usados em sua defe.a,
para efeito d. con••X""açÃo do pouco que r ••t.ou da
iJlen.a flore.t.a prJ.aJ.t.iya, 6 Clon....ni.nt. dar l
d.na.inaçio de MAta Atllnttc. o ••u ••ntido ..i. lato,
n.la eDglobando aio .6' o. t:r6. ~lpo. b'.1coa aciJaa
..nclonadoa, ... taab4. o...ngu••ai•• a y.g.taçio d.
r ••êinga, ••••• Ca.D .co••i.t oei.do (Grifos
nOBsoe) •

Díto ísto, consideremos atentamente o Projeto
de Lei nO 3.285/92. No S 30 do artigo lO ele estabelece a
possibilidade da exploração seletiva de espécies nativas em
condições que assegurem Bua Bustentabilidade. Além disso,
possibilita As populações tradicionais a utilizacão dos

Uma terceira critica que se poderia fazer ao
projeto é a de que, proibindo-se a exploração da Mata
AtlAntica·estar-se-ia impondo obstáculos ao desenvolvimento,
condenando as comunidades atingidall ao atraso.

De início, é preciso lembrar, primeir, que se
está tratando aqui do que restou da Mata AtlAntica,. isto é,
menos de 10\ .da sua. Area, Qrigina.l.· Alé.. diBSo, as flol'e.ata.
que permanecem estAo, em grande medida localizadas em 4reas
montanhollas, pouco aptas para o deBenvolvimento da
agricultura. (JDOtivo pelo qual mantiveram-lie conservadas), ou
em. unidades de conservaçio. Em segundo lugar, o que se
pretende, com a conll8rvaçAo da. florestas remanescentes nio
é prellervar por preservar, o que seria inadmisslvel, mas,
isto sim, AlSsoqurar AS condições ecológicas mlnimas
necessArias para um desenvolvimento sustentável, que
Assegure meios e condiçõell de vida adequada para a
população.

o Projeto de Lei 3.295/92, ao definir ""ta
AtlAntica,- o faz teildo em vista o. seulI propó.ito.
específicos, propósitoll estes que sio de nature.a
predominantemente conservacionistas. Não se est4, portanto,
obrigado a obedecer a nenhuma classificação cujoa propósitos
Blio de outro ordem. Se o Projeto, assim como o Decreto n g

750/93, utiliza a claaaificação e o lllllpa do IBGE para
estabelecer os limites do que, para B8Ue: efeito., 88 deve
entender por Mata AtlAntica, o faz por economia de meios,
vale dizer, porque 011 documentoll produzidoll pelo Instituto
são os de mais f&cil acesso e os que permitem a maia r4pida
e precisa identificação das ~rea8 cuja utilização ze
pretende regulamentar. O Projeto poderia ter S8 valido de
qualquer outra classificação ou critério para a de~imitação

dessa Area.

NAo hA a menor sol1lbra de düvida de que todos
os grandes cientistas, brasileiros Q estrangeiro., que
propuseram uma classificaçio da vegetaçAo para o Brasil ou
abrangendo o paIs, lIe estivessem preocuplldos,
prioritariamente, com. a conBervaç5.o de nossas florestaa,
defenderiam ardentemente a mais ampla definição posdvel
para o termo Mata AtlAntica.

A esse prop6sito, é oportuno reproduzir aqui,
in verbia, o testemunho do ilustre estudioao e
conservacionista brasileiro Almirante Ibsen de GUllmiO
C!marar

o Almirante Ibsen reconhece, portanto, que
sobre o ponto de villta científico o mais correto .aria,
talvez, chamar de Mata Atl!ntica apenas a floresta oJnbr6fila
densa. Entretanto, sob o ponto de vistll da conservação do
que resta de floresta ao longo do litora! e no interior do
CentrO-Sul defende a posição de que se deve incluir todos oa
três mencionadoll tipoll de formação flo:estal.

As Matas de Pinheiros ou de Araucárias
portanto, a Mata AtlAntica em um estágio
evolução, de sucessão ecológica, com

do Pinheiro~do-paraná, espécie esta I que,
naturalmente a desaparecer.

constituiriam,
anterior de
predominAncia
todavia, tende
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recursoll neceaallriolJ A manutençÃo de suas atividades
cu.lturais a de lublJiltência. Finalmente, em ç:asos de
utilidade pública ou interesse Bocial ti supressão da
vegetação , po.II1vel. Tais medidas asseguram, portanto I a
exploraçAo econômica daa florestas e o desenvolvimento das
comunidades, seM no entanto comprometer sua conservação.

11 a exploração eventual de
eapéciell da flora tiver por fim o consumo nas
propriedades ou posses de populações
tradicionais, sem carAter de UBO comercial
direto ou indireto.

A de.peito de Buas qualidades, entretanto,
entendemos que o PL 3.285/92, tendo em vista as experiências
aCWl'Iulo.daa dosde lIua proposição, pode ser aperfeiçoado. Com
eSlle propósito e.taJlM). apresentando emendas, cujo teor é o
seguinte: '

a) obrigatoriedade da motivação para
c1utorizAç,io por· parte do., 6rqios estaduais da supressão da
Mata Atl&ntica nos casos de utilidade p~blica.

S 6'1 AI! atividades de que trata o
parAgrafo anterior ficarão sujeitas à
autorizaç.ão do órgão estadual competente."

Sala da Comisslio, '2k de agosto de 1995.

""~. ''''''~. '~~ ------\.".
Dputado Wilson Branco

Relator
b) supressao do art. 2'1 que impede a

exploraçAo lIu8tentada das Mata Atlântica nos Estados onde a
cobertura re~neBcente aejA inferior a 5'.

c) detalhal1lGnto dos critérios que devem ser
observadoll para 88 permitir o a exploração sustentada da
Mata Atl&ntíca. os deIMia.

EMENDA N. 3

Suprima-se o 5 2Q do art. lQ, renumerando-fte

d) melhor tratAmento dado AS populações
tradicionais no que ESO refere a uso feito pelas mesmas dos
recursos naturais da Mata Atl8.ntica;

.. e) maior restrição à exploração da vegetação
secund6.ria em ellt6.gio inicial de regeneração nos Estados
onde .ll vegetação remanescente seja inferior a 5%.

Sala da ComiSSÃO, 2J de agosto de 1995.

",.:~~~~,
oputado Wil80n Branco

Relator

EMENDA NO 4

Sala da Comisslio, zi de agosto de 1995.

I - nio promova a supre••Ao d.
espécies distintas das autorizada. atrav'. de
práticlI.e da roçadas, l;1oaqueamento e
similares;

~'\ .""
.~'....,.~\)

Dputa o Wilson Branco

Relator

impactosdosIV - minimizaçlio
ambientais;

Dê-se ao S 38 do art. 11 a seguinte redaçAol

"5 3. A exploraçlio seletivs de
determinadas esp6cies naUv.. n.. · are..
cobertaa por veqetaçao secundAria nos
estAgios médios e avançado de regeneraçlio da
Mata Atl&ntica poderA ser efetuada, desde que
garantida a sobrevivência da espieie
explorada, observado. o. ..guint••
requisitos a

V - nlo prejudique o fluxo qlnico e
o transito de an1Jlla1a da fauna silvestre
entre remane.CBnte. de v.getaçAo primaria ou
secundAria, con.tituindo corr~or••
ecológicos;

VI - prévia autorixaçlio do órglo
estadual competente, de acordo coa ••
diretrizes e crit6rios por el•
.estabelecidoll. "

II - elAboraçlio de projetos,
fundamentados, entre outro. aspecto.,· ••
estudos prévios t6cnico-cientificos de
estoques e d. qarantia da capacidade d.
....nutençilo da esp6cie;

111 - estabelecimento de Area • ~.

retiradas mixima. anuais, con.iderando o
volume e n~mero de esp6cies

.\ --...,
~,.\:..t'- '~\;,_--':.$\

Deputado Nilson Branco

EMENDA N. 1

f) definição mais precisa dos cr~.térios que
devem orientar a supressão e exploração da Mata AtlAntica em
Areas urbanas, que no Projeto de Lei n Q 3.285/92 " tratado
de forma genérica.

g) isenção de tributação para ali Are4B de
vegetação primária da Mata Atlântica;

h) inclusão de um artigo definindo aI!!
penalidades a que estão sujeitos os infratores da Lei.

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do
Projeto de Lei n Q 3.285/92, com as emendas anexas, e pela
rejeição dos Projetos de Lei n" 69/95 e n" 635/95.

Sala da Comissão, em 2gde \..\.~--, ~J de 4"1'1 f .

Dê-se ao S 1g do art. 1R a seguinte redação:

"Excepcionalmente, a supressão da
vegetaçã.o secundária, nos estágios médio e
avançado de regeneração da ~lItll AtlAn~ica
poder6. ser autorizada, med1.ante dec1.8i.o
motivada do órgão estadual competente, com
anuência prévia do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, informando-se o Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, quando
necessário à execução de obra, planos,
atividades ou projetos de utilidade pública,
mediante aprovação de estudo e relatório de
impacto ambiental."

Sala da Comissão, 2~ de agosto de 1995.

'<~~>'::::::, "'--...-,'
Dputado Wilson BrancC'

Relator

EMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

EMENDA N.
EMENDA NQ

Acrelcente-se ao art. lQ 03 seguintes S5 SD e
Suprima-se o S 4'1 do art. IR.

le aplica ~~a~~o~ . di8poBto neste artigo não

I a BupreBsão da vegetação
aecund&ria n08 estAgios médio e superior de
regeneraçlio da MatA AtlAntica viSAr à prAtica
de agricultura familiar de subsistência
baleada no .istema de rodIzio utilizado por
populações tradicionais, desde que comprovada
a utilização agricola anterior da mesma 4rea;

Sala da Comissão, 2g de agosto de 1995.

, .:~_."
DPutado"Wilso~~ari;o- f\

Relator
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EMENDA NO 6

Dê-se ao art. 3 g e seu respectivo pará.grafo
6nico a eeguinte redação:

"Art. 3Q A supressão e a exploraçào
da vegetação secundária em estágio inicial de
regeneração da Mata AtlAntica serão
regulamentados por ato do IBAMA, ouvidos os
órgãos estadual competente e o Conselho
gatadual do Meio Ambiente respectivo,
informando-se ao CONAMA.

Parágrafo finico. A supressão ou
exploração de que trata este artigo, nos
eatadoB em que a vegetação remanescente de
Mata Atlântica seja inferior a 5\ (cinco por
cento) da área original, obedecerá ao que
estabelece o S 1'~ do art. IR n.esta Lei."

Sala da Comissão, .~ g de agosto de 1995.

11 - embargo da atividade causadora
da degradação;

111 confisco dos produtos
oriundos da ação degradadora e dos
equip......ntoa utilizadoe;

IV - obrigação de recuper~r a Area
degradada;

v - cancelamento ou .ullpenai.o da
isenção tributAria d. que trata o arti90.ll
desta Lei, d. acordo co. a gravidade 'dA
infração, coa corr.spond.nt. cobrança dA
tributaçio que e.ria nODl&l_nt. devida d.sd.
a data de inicio dA isençio, incluindo
acrê.cimo. legais."
Sala da Coaissão, 2g d. agosto d. 1995.

~~~
Dputado Wilson Branco

Relator

",,- .
.......,.~.....

Dputado Wilson Branco"';

Relator

m - PARECER DA cOMISSÃo
A Comissão de Deresa do Consumidor. Meio Ambieille e MiIlOriu, em

'reuniio ordiniria realizada. hoje. aprovou. unanimemente. ó Projeto de Lei n' 3.285/92, com
emendas. e rejeitou 05 ProjetOS de Lei n's 635/95 e 69/95. apensadoS; nos tennos do
parecer do relator.

EMENDA NO 7

Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:

,,~"'-,..
Deput~;tvilson.Sranco

Relator

I&~
I/i/'_

Depula . a . Filho
SI nte
!/

Estiveram presentes os Senhores Deputados Sarney Filho. Presidellte, CeIti.
Russomanno e .Maria Valadao. V,.,.-Presidentes. Darei Coelho, Salomlo C~ Vi•.
Santini. Freire Júnior. Wilson Branco. Vanessa Felippe. Agnaldo Timóteo. Fernando'
Gabeira. Gilney Viana. Sérgio Carneiro. Gervisio Oliveira. Ricardo BalTos. José Coimbra.
Marcos Lima. Inicio Arruda. Nelson Otach. Zulaiê Cobra. Domingos Dutra. Ivan Valente,
Itamar SC1jlI e Elton Rohnelt.

Sala da Comisslo. em 31 de ag0510 de 1995.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

valorter excepcionalIII
paiaagistico."

Sala da Comissão, Z/!. de agosto de, 1995.

"NaB regiões metropolitanas e áreas
urbana. AssiRl consideradas era Lei, o
parc.l......nto do solo ou qualquer edificação
para fina urbanos em 6rea de vagetaçio
secundAria nos estAgias médios e avançado de
reqeneraçio da Mata AtlAntica, só serão
admitidos quando de conformidade com o plano
diretor do municipio e delllAis legislações
correlatas e a vegetaçio não apresente
qualquer das seguintes características:

I - ser abrigo de espécies da flora
• fauna silvestres ameaçadas de extinção~

II - exercer função de proteção de
mananciais ou de prevenção e controle de
erol!la.o~

~,~--,~
Dputado Wilson Branco .

Relator

EMENDAN'OI

Dê-oc ao § I' do art. I' a seguinte redaçlo:

"Jlrt. 11. Ficam isentas de
tributação a8 áreas de vegetação primária da
!lata Atlantica. "
Sala da Comiesão, Z4 de agosto de 1995.

EMENDA No B

Acrellcente-se
renu.erando-se 011 demaisz

o seguinte artig,? 11,
§ I' excepcionalmente, a suprcsslo da vcgetaçlo secundária,

nos estigÍOf médio e aVlllÇIdo de rcgeneraçlo da Mala Alllnli... ~eri...... aUlori~..
mediinte decislo motivada do órglo estadual competente, com anuencla prevta do Inslltuto
Briileiro do Meio 'Ambiente e dos RecliI'JOl Naturais Renováveis. mAMA, informando-sa o
CcRgelho Nacional do Meio Ambiente" CONAMA, quando necellirio i exec:uçlo de obra.

planos. atividadea ou projetos de ulilidade pública, mediante 8proVaçlo de estudo e relatório
de impacto ambiental.

"'~~ ""-Dputado WiLson~rancd'

Relator

EMENDA NO 9

Acre.cente~lIe ao art. 10 o lIeguinte S 3a z

'0 descumprimento do disposto nesta
Lei, sujeitarA os infratores àa lIeguint••
penalidAdes,

I - multa administrativa na fo"...
da legi8lação pertinente;

SaladaComisslo. 31 de agosto de 1995.

)
DePutadJfarr4JthíJ;'

PreSideme
[

~~~
Depu~Wilson Branco

Relalor
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EMENDA N" 2 ,

A<:rescente-oe.o art. I" os seguintes §§ 5" e 6",

'§ S" O disposto neste .rtiso nio se .plica ~uando:

I - • supresslio da veget.çio secundária nos coligias médio e
superior de regeneraçlo .da Mat. Atlântica visar à pràtica de .gricultura rami1iar de
subsistência b....d. no sistema de rodlzio utilizado por populações tradicionais, desde que
comprovada. utilizaçio asricola anterior d. mesma irea:

II - .. exploraçio eventual de espécies d. flora tiver por 11m o
consumo nas propriedades ou polJeI de popul.ções tradicionais, sem caràt~ de.\IIO comen:iII
direto ou inOfreio. .

§ 6" As atividades 'de que trata o paràsmo anterior Ilcario
sujeitu i autorização do órgiO estadual competente."

Sal. d. Comissio, em 31 de .sosto de 1995.

, J/ i;!J.tt.
DePuta~ia'mey Alho

~r.ésidei1te

.~~--...
Deputaro Wilson Branco

Relator

EMENOAN"3

Suprima-se o § 20 do art. lO. renumerando·~ 05 demais.

Sal. d. Comisslo, em 31 de asosto de 1995.

"'~~~_.~
Deputado Wilson Br.,lCO

Rel.tor

EMENDAN"4

~·se .0 § 3" do art. I". seguinte red.çio:

§ J" A exploraçlo aeletiva de determinadas espóciea nativas naa
áreas cobertas por vegetaçio secundária nos e"àsios médios e .v.nçado de regeneraçio da
Mat. AlIintica poderà ser eretuido. desde que s.rantid•• IObreviv6nci. d. espécie explorado.
observados os seguintes requisitos:

I - nio promova • supresslo de espécies distintu das
autorizadas .través de pràtlcas de roçadu, hosqueamento e similares:

II • elaboraçio de proj«oc, flJn<Wnenladoc, entre OlItro1
aspectos, em estudos préviOl 16cnico-cienlificol de estoques e de garanti. da capacidade de
m.nutençio da espécie;

Il1 - estabelecimento de àrea e de retiradas màximu ......a,
considerando o volume e número de espécies ;

IV - minimizaçio dos impactos ambient.is;

V • nio prejudique o lIuxo giníco e o trlnsito de animais da
fauna silvestre entre remanescentes de veget.çio primária OU secundária. constituindo
corredores ecológicos;

VI • prévia autorizaçio do órgio e.tadual competente, de
acordo com as diretrizes e critérios por ele ettabelccidos.

Sal. d. comiSslo'~J\lBOsto de 1995.

~
AIt,

Depu Í'/ibõ
Pi id te

~~~
Relator

EMENDA.N" 5,

Suprima-oe o § ~"do alt. I".

Sala da Comiulo, em J I dClgOllO de 1995.

Depu~;I~
.. k
""\:..~~,

OcputIdo Wilson Branco
ReI.tor

EMENDAN"6

Dê-ae 10 art. J' e seu respectivo paripafo único ....... RdIçIo:

An. 3" A supmslo e. cxplot1lÇio da vepIIÇIo _

cstàBio inicial de reseneraçlo da Mata AtlJntiea aerio resu\amentadol por 110 .. IIAMA,
oovidos OI órglos estadual compelCllle e o Conselho EJtaduII do Mâo AdiIale ...,.etMI,
informando-se 10 CONAMA.

• Parágrafo unico. A 5upressão ou exploração de que trata este
&nlgO, nos estados em que a vegetação remanescente de Mata Atlântica-seja inferior a 5%
(cinco por cento) daàrea<>riginal, 9b~ecera"", que estabelece o § l° do art. I" desta Lei.

~~~'"Depulado Wilson Branco
Relator
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EMENDAN'7.

DS.se aO art. 5° a seguinte redação:

M.S. Nas regiões metropolitanas e ãreas urbanas assim consi?eradas
• o celamcnto do solo ou qualquer edificação para fins urbanos em.. m:ea d7

em~~" nos estágios médios e avançado de reg~neração da M~t~ ~t1antlca, s:'::o admitidos quando de conformidade com o plano diretor. do mumclp~o. e ~elIll1s
legislações correlatu e a vegetação não apresente qualquer das segumtes caractenstlcu.

I _ ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestres ameaçadu de

extinçlo;

n • exercer função de proteção de mananciais ou de prevençlo e

controle de erosiO;

1I1 • ter excepcional valor paisagístico.

Sala da Comissão. em 31 de agosto de 1995.

//1 'A/'vDeputadji~rm.J,j Filho
Prlsidente

I

~~~~,."Depu~o Wtlson Branco
Relator

EMENDAN'8.

Acrescente·se o seguinte anigo 11> renumerando·se os demais:

Art. 11. Ficam isentas de tributação as âreas de vegetação

primária da M~ta Atlântica.

Sala da Comissão. em 31 de agosto de 1995.

~, f 'ir . I LJ4/\.~
DeputadO arneJl'fllhõ

Pe:ri'deDte

'i

'\.;'\..~~""
Deputado Wilson Branco

Relator

EMENDAN'9.

Acrescente--se ao art. 10 o seguinte § 311
:

An.IO , .

. §3· o descumprimento do disposto nesta Lei. sujeitará os
infratores às seguintes penalidades:

I .. multa administrativa na fonna da legislação pertinente;

II - embargo da atividade causadora da degradação;

III - confisco dos produtos oriundos da ação degradadora e dos
equipamentos utilizados;

IV • obrigação de recoperar a área degradada;

v .. cancelamento ou suspensão da isenção tributiril de que
trata o artigo 11 desta Lei, de acordo com a gravidade da infração, com correspondente
cobrança da tributação que seria normalmente devida desde a data de inicio da isençio,
incluindo acréscimos legais.

Sala da Comissão. em 31, dI! ago.sto de 1995.
.,!. I

!li J'/J/\-
Deputad 'fi filho

Pr ilente

.'\..~~~
Deputado Wilson Branco

Relator

Nos termos ~o artigo 141 do RICO, defiro
a s~licitaçao.de redistribuição de propo
siçao, e reveJo o despacho inicial apos=
to ao PL. n9 3~285, de 1992, para in
cluir a.Comissa~ de Minas e Energia. Ofi

COMISSÃO DE MINAS E E cie-se a Comissao ReqUerente~ após pü
blique-se . 'V'Y","'7'-
Em ;1-1 / /(1 / 97. P!d;SI lENTE

Bruma, 15 de outubro de 1997.

Senhor Deputado,

Em razIo da relevância do assunto do Projeto de Lei nO 3.285, de

1992, de autoria do Sr. Fábio Feldmann, pIlI1I matérias objeto da competcncia tenuítica

deste órgão técnico, solicito a V. Exa. o. despacho da referida proposição pai'a a análise

de mérito da Comissão de Minas e Energia.

Certo de contar com a atenção de V. Exa., apresento minhas

Cordiais Saudações,

A Sua Excelência o Senhor

Deputado MICHEL TEMER

Presidente da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.285-N92 (apensos os PLs. nOs 69/95 e 635/95)

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidenle determinou a aberlura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 05.10.95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, náo fOi am apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 17 de outubro de 1995.

"·~1/i .....
Lel1lvalda Õ S A. Lobo

Secretãria
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

I-Ralatório

o propósito bãsico do Projeto de Lei em epigrafe. de autoria do nabre
Deputado Fábio Feldmann, é assegurar a conservação das áreas remanescentes da
Mata Atlântica. Para os efeitos da Lei, a Mata Atlântica é conceituada de forma ampla,
vale dizer. incluindo não apenas as florestas que ocorrem ao longo do litoral Atlântico.
mas todas as formaçães florestais e ecossistemas assocíadas inseridos no chamado
Dominio Atlântico. SAo consideradas. portanto, como sendo Mata Atlântica, também
as florestas que adentram o interior do Pais pelos Estados de Sâo Paulo. Paraná e
Santa Catanna. as Matas de Araucárias, os encraves fiorestais do Nordeste e outros
ecossistemas não florestais, como as restingas. os manguezaís, os campos de
altitude e brejos interioranos.

O projeto baseia·se nos conceitos de floresta primária, que são aquelas
que não sofreram impacto antrópico significativo. e floresta secundária, vale dizer,
florestas que, tendo SIdo submetidas a exploração, estão em um proee!liSO de
regeneração natural. Dependendo do grau da regeneraçio, as florestas secundárias
são ainda divididas em estágio avançado, médio e inicial de regeneração.

O projeto proíbe, como regra geral, o corte, a exploração e a supressão
da vegetação primaria ou secundária nos estágios avançado ou médio de
regeneração. A exceção é admrtida apenas nos casos de obras de utilidade pú~ica ou
interesse social. de expioração seletiva e sustentávei de determinada. e'pécies. e

para atender as ueces~jdades de alímentação e outros usos das populações
tradicionaiS e, aindt' a~::IIII, desde que B vegetação remanescente no Estado em
questão não seja inferior a 5% da cobertura original.

Proibe-se também a exploração de qualquer tipo de vllQl!laçAo que
tenha a função de proteger espéeles da flora e da fauna silvestres arnellÇ8da. de
extinção, fonnar corredores entre remanescentes de vegetaçio priní:ria ou
secundária em estágio avan~do de regeneração, proteger o entorno de unidades de
conservação e as áreas de preservação pennanente de que tratam os art. ~ e 3· do
Código Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965).

As florestas primárias ou secundárias em qualquer estégio de
regeneração. após a entrada em vigor da Lei, não perderão esta condiçAo, mesmo
sendo destruídas por incendios ou desmatamentos não autorizados.

Na sua JustificatIva o nobre Deputado Fábio Feldmann destaca a
importância da diverSIdade biológica que caracteriza a Mata Atlântica, bem como o
papel fundamental da floresta e demaIS ecossIstemas associados na proteção de
recursos essenCIais para as papulac5es que vivem na região lítorênea, cama, par
exemplo. os recursos hidncos

Ao Projeto de Lei 3.285/92 foram apensados os Projetos 635/95, de
autona do Deputado Rivaldo Macarl. e o Projeto 69195, do Deputado Hugo Blehl. O
propósilo do pnmelro Projeto é excluir da definição de Mata Atlântica adolada pelo
Decreto 750/93. as Matas de Araucaria, Argumenta o seu autor que as Matas de
Araucària não são consíderadas Mata Atlântica em nenhum documento cientifico. A
equívocada extensão das severas regras estabelecidas peJo Decreto 750/93 às Matas
de Araucária vem impedindo o desenvolvimento normal de atividades econômicas
essenciais para a sobrevivência e o bem estar da população, especialmente em
Santa Catarina. Além disso. ? Estado já dispãe de iegislação ambiental apropriada
para assegurar a conservação e o uso sustentável dos seus recursos florestais.

O segundo Projeto. do Depulado Hugo Biehl. seguindo a me.ma linha
de argumentação do Projeto 635195. Iimrta a Mata Atlântica apenas .s chamadas
florestas ombrófilas densas, alem das restingas e manguezais.

O Projeto de Lei 3.285/92 foi apreciado e aprovado, com emendas, na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que no mesmo ato,
rejeitou os Projetos 69195 e 635195. nos termos do parecer do Ilustre relator, Deputado
W~son Branco.

O Deputado Wilson Branco mantém, no seu parecer, a definiçAo
adotada no Projeto onginal para Mata Atlântica, argumentando que: a) a MlI!a
AtlAntica é um ecossistema extremamente importante sob o ponto de vista cientffico e
ecológico: b) a Mata Atlântica cobre atualmente menos de 10% da sua área original e
remanesce, em geral, em locaIS pouco aptos para o desenvolvimento de atividades
econômicas tradicionaIs, como a agricultura e a pecuária: c} a conservação da Mata
Atlântica é essenelal para o manutenção da qualidade de vida da populaçAo que vive
na região litorânea e para o desenvolvimento de atividades com grande potencial
econômico como o turismo; d) a Mata Atlântica ê um re!ervat6rio de recursos
genéticos de valor mcalculável para a agricuttura, a medicina, a jndústJja e outros
UIOS; e) o Projeto de Lei proposto pelo Deputado Fábio Feldmann nAo impede o
aproveitamento sustentável dos recursos da Mata Atlântica. inclusive florestais. As
modifICações introduzidas pelo relator em seu Substitutivo objetivartlm apert.eiçoa~ o
Projeto em pontos específicos, dentre os quais convém destacar: supressão do artigo
que impedia a exploraçãO susténtável da Mala AtlAntica nos Estados com cobertura
remanescente inferior a 5%; regulamentação maIs precisa da supressiio da Mata
AtlAntica em áreas urbanas; isenção do ITR para as áreas com vegetaçao primária;
definição de penalidades para os infratores da leL

Esta Comissão, nos termos regimentais, encaminhou ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados ofiCio requerendo a oportunidade para se
manifestar, mediante audiência, sobre o Projeto de Lei 3.285192 e os demais projetos
apensados. Tendo o requerimento sido aprovado, foi aberto prazo para emendas.
Esgotado o prazo. nAo foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A Mata Atlântica, se não pelo rico ecossistema que constitui, há de ser
objeto de utllização e proteção, nos termos da lei. em razãe do que estabelece o § 4°
do artigo 225 da Constituição Federal. Esse artigo eleva a Mata Atlântlca ã categoria
de património naCIonal, juntamente com a Floresta Amazónica brasileira. a Serra do
Mar o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Dal a procedenda dos Projetos
de Lei de iniCiativa dos nobres Deputados Fábio Feldmann. Hugo Siehl e Rivaldo
Macari.

A elaboração desta lei, todavia, há que obedecer ao que dispõe nossa
Lei Maior em seu artigo 24 e seus parágrafos que estabelecem:

·Art. 24. Compete à Uniâo. aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre;

Vi - florestas, caça, pesca. fauna, conseNação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteçào do melO ambiente e controle da poluição:

§ 1.· No âmbito da legislação concorrente, a competência da UniAo
Iimitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2.· A competênCia da UniAo para legislar sobre Qormas gerais não
exclui a competênCia suplementar do. Estado•.

§ 3.· Inexistindo lei faderai sobre normas gerais, os Estados exercerão
a competência legislativa plena, pare atender a suas peculiaridades.

§ 4." A supeNeniênCia de lei federal sobre norma. gemis suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário"

Este voto quer ser fiel ao mandamento constitucional que disciplina a
competênCia da União. dos Estados e do Distrito Federal para legisiar
concorrentemente.

Na Mata AtlAntica. como em todo o meio ambiente do planeta, a pe.soa
humana há de encarar a natureza como uma companheira, uma amiga sobre a terra.

Anatureza não pode ser considerada uma inimiga, nem uma serva, murto menos uma·
deusa, Há de ser sempre uma parceira fiel na grande aventura do homem e da
mulher sobre a terra. Desse pondo de vista. a Constituição, no artigo 225, § 4°, que
CUIda do meio ambiente, foi sábia, considerando a Mata AtlAntica patrimOnio nacional,
mas reconhecendo a procedênCia da sua utilização na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso
Jos recursos naturais.

A regulamentação do dispositivo constituCional foi objeto de duas
inictalívas do Poder Executivo, através do Decretos n8s 99.547, de 25 de setembro de
1990 e 750. de 1° de fevereiro de 1993.

Surgiram duvidas quanto a constitucionalidade desses díplomas. A
'aplicação do primeiro foi objeto de uma série de Instruçães normativas baixadas pelo
IBAMA. Ambos. contudo. tumu~uaram as atividades de unidades de produçao qua
utilizam recursos naturaiS da Mata Atlântica ou, mesmo, fora de seu âmbito, que
atuavam legitima e legalmente, favorecendo os núcleos de produção clandestino.
Essa situação esdrúxula suscitou a ínícíatlva do Ministério Público Federal do meu
Estado de Santa Catarina de ingressar com Ação Civil Pública, ·objetivando a
imediata paralisação de todo e qualquer processo que v,se à autorização para
supressão da Mata AtlAntica. pelo IBAMA, ou para licenciamento ambiental de
projetos que envolvam tai supressão pela FATMA, seja licenciamento prévio (LAP) ou
de instalação (LAI)". O meritissimo senhor Juiz da 3° Vare da Justiça Federal de
Florianópolis concedeu medida liminar detenninando a paralisação, com reais
prejuízos para a indústria que opera, obedecida a legislação. Mais tarde, a FATMA, 2
ré (o primeiro réu era o iBAMA). solicitou a suspensAo dos efeitos da liminar, mediante
acordo com o autor. até que fosse por ela procedido. o levantamento atualizado do
remanescente de Mata Atlântica no Estado de Santa Catarina, a ser executado até o
dia 30 de julho dé 1995. A suspensAo foi concedida.

Face ao quadro acima, que resume os transtornas causados pela
impossibilidade de aplicação racional dos Decretos antes mencíonados, não só em
Santa Catanna. mas em todos os Estados que possuem áreas de Mata Atlântica em
seus terrrtórios, promovI gestões destínadas à criação de um grupo de trabalho,
composto pelo ex-Governador AntOnio Cartos Konder Reis e pelos representantes da
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catanna. Associaçao Catannense dos
Renorestadores, Associação Catarinanse de Engenheiros Florestais, Secretaria de
Estado do Desenvoivimento Rural e da Agricu~ura. do Instituto Brasileiro do Melo
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Federaçao dos
Trabalhadores na Agricurtura do Estado de Santa Catarina, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estalistica - IBGE. Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 
FATMA e Secretaria de Estado do Desenvoivimento Urbano e do Meio Ambiente de
Santa Catanna para estudar o problema.

A Comissão acima referida, apó.longa análise. dirigiu-me oflclo, datado
de 17 de marco de 1995. do qual destaco os seguintes tópicos:

-Embora reconheçamos a necessidade de conseNaçAo da Mata
Atlântica. através do uso radonal e sustentável dos seus recursos naturaiS, o Decreto
nO 750/93. de 10 de fevereiro de 1993. estabelece. em aiguns de seus dispo.itivos,
dificuldades ou impedimentos ao desenvolvimento de atividades produtivas essenciais
às comunidades que ali vivem e que representam mais de 60% (sessenta por cento)
da população brasileira.

Foram identificados os aspectos de maior Ir;,1 '''~.' ~~, ,":!.l9' estão a
demandar alterações no mencionado Decreto. quais sejam·

18 ~ Conceituação equivocada da Mata AtlântIca em relação aos, seus
Iimrtes geográficos e composição florislica.

~ _ Incongruéncia em relação aos seus artigo~ 1'0 ql.le conceme às
possibilidades de uso ou proteção dos recursos florestaIs. dando margem a
diversificadas interpretaçães.

30 _Cria dificuldades para a realização de atívidactes agl'o-silv~~a~oris

tradicionais, historicamente desenvolvidas peJa~. populações rurais !:'ue ulillzam a
prática do "pousio· cama inst~mento de fertlhza~o e conser'!açao do solo. A
supressão dessa prática contribui para o aumento do exodo rural.

40 _ Limita as pOSSibilidades de expansão da!:; àreas reflor~stadas.

necessârias ao supnmento de atlvidades IndustriaIS consumIdores de bIomassa
florestal, dificultando a aplicação do Decreto n° 1.282/94".

Há, pois. que se equacionar. atraves da lei prevista no § 4° do !irllgo
225 da Constituição Federal. solução q~e atenda o imperatlvll da preservaçao do
patrimônio constrtuldo pela Mata Atlântica. sem deSCUIdar dos reflexos
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IBAMA.

IIOCioeconómico. que poderão advir para a população da região abngida. que cobre
extensa área do Rio Grande do Norte ao Rto Grande da Sul.

Com o prop6.no de oferecer solução ãs dificuldade. enunciada••
estamos oferecendo um Sub.tnutivo ao Projeto de Lei 3.265/92. cuja. modificações
principais sio as seguintes:

1) Faz~se uma clara dístinção entre as atividades de corte e supressão
da Mata Atlântica e da .ua exploração.

Como regra geral, proíbe-se o corte e a supressão de vegetação
primária e da vegetação secundária nos estágIOs avançado e médio de regeneração
da Mata Atlânti<;a.

Como exceção à regra geral, admite-se. como no projeto original. o
corte e a supressão na caso de obras de utilidade pública, sem, todavia. exigir,
obrigatoriamente. a realização de estudos de impacto ambiental.

Uma segunda exceção á regra geral é o corte e a supressão, neste
caso, apenas da vegetação secundária em estágio avançado ou médio de
regeneraçao da Mata AtlAntlca, quando necessários ao desenvolvimento, pelo
pequeno produtor rural, de atividades agropecuárias ImpresCllldiveis à sua
subsist6ncia e de sua famllia.

A redação do nosso Substnutivo seguiu a convicção de qua. para
viabilizar a aplicação da lei assegurando assim a efetiva con.ervação e u.o
sustentável da Mata Atlântica. é imprescindlvel de.centralizar a. ações do Poder
PLlbflco. transferindo competc!ndas para os órgãos' estaduais e munk:ipais e
envolvendo a comunidade local na implantação de polltica. e no proce.so de
monnoramento da exploração da Mata Atlântica. As.im é que, na nossa proposta. o
6rgâo competente para autorizar o corte e a .upres.ão da Mata Atlântica no caso de
obras de utilidade pública. em área rural. é o órgão de meio ambiente estadual e. em
área urbana, o Con.elho Municipal da Mata Atlântica.

O Con.eiho Municipal da Mata Atlântica, deve ser composto. de forma
paritária, por representantes do governo municipal e da sociedade civil, assegurando
se a participação de representante. do Mini.tériO Público. do••etores produtivos. de
técnicos devidamente qualificados profis.lonallnente e de organizações nâo
govemamentai. dadicada. à conservação da natureza. com atuação local ou regional
e devidamente credenciadas no CONAMA. A constnuição do Conselho é condição
para que o Municlpio possa exercer as compet6ncia. a ele atribuldas pela LeI. Na
aus6ncia do Conselho. esta. competências serão exercidas pelo 6rgAo estadual.

Compete tamb6m ao Con.eiho Municipal autorizar o corte raSO e a
supressAo da vegetação da Mata Atlântica na hipótese acima citada referente ao
pequeno produtor rural.

No caso de parcelamento do .010 em área urbana que implique no
corte ou supressAo da vegetaÇllo da Mata AtlAntica. este só poderá ser feno em
conformidade com o Plano Diretor do Municipio e mediante aprovação do órgão
ambiental munícipal. Para compensar, de certo modo, o poder atribuido, nessas
situações, aOS Municipíos, condiciona~5e a ampliação de perimetro urbano que incidir
sobre áreas com vegetação pnmária ou vegetação secundária em estágio médio ou
evançado da Mata Atlântica à aprovação prévia do órgão estadual.

Ainda com relação ao. loteamentos. dlsciplina.se aqueles realizados
em área rural, matéria não tratada no Projeto em discu.sâo. A competência para
autorizar. nesse ca.o. é do 6rgão estadual.

No caso da exploração da Mata Atlântica. e.ta é admitida nas áreas
cobertas por vegetação primária e secundária em estágio avançado e médio de
regeneração. nos .eguinte. casos: a) exploração eventual. para con.umo direto na.
prop<iedades ou pos.e. das populações rurais; b) exploração de Indivlduos da
e.pécie AflJucMa angustffolia com Diâmetro á A~ura do Peno· DAP. superior a 40cm
(quarenta centlmetro.). nas áraa. de lioresta ombr6fila mista; c) nos demais casos,
mediante Plano de Manejo Florestal Su.tentável· PMFS.

O corte, a supressão ou a exp1oração não autorizada, nos termos da
~ei, de vegetação primária pa.sam a ser punido. com pena de reclusão de um a
quatro anos e multa.

Finalmente, com o propósito de solucionar os problemas gerados pela
rlglda definição dos Iimnes das área. de preservação permanente estabelecidas no
Código Aoresta~,a competência para estabelecer e.se. IimHes, na região da Mata
AUlntica, é transferida para os Estados que, nessa tarefa, deverão respeitar as
peculiaridades regionais e locais. Isso no que se refere às áreas rurais. Nas áreas
urbanas esses limites serão aqueles estabetecidos n05 planos diretores e nas leis de
UIO do safo urbano. Enquanto os novos limites, pam as érea8 rurais, nAo forem
estabelecidos prevalecerilo aqueles estabelecido. no C6digo Florestal.

No••o voto. diante do expo.to, é pela aprovação do Projeto de Lei n°
3.265/92, na forma do Sub.titutivo anexo, e pela rejeição dos Projetos de Lei n° •
69/95 e 635/95.

Sala da Comls.ão.em[i /

. ,1 /)1 .)/V,.. .
/ '

EPUTAOO PAULO BORNHAUSEN

Relator

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

DI.po. sobre a utlllzaçlo e a
proteçlo da Mata Atlântica

O Congre.so Nacional decreta:

Art, i" A utilizaÇllo e a proteção da Mata Atlântica, tendo em vista o
disposto no Artigo 225, Parágrafo 4". da Conslnuição Federal. far·....ão de acordo
com o que dl.põe a presente Lei. obedecidas, no que couber a Lei 4.771, de 15 de
Setembro de 1965. com a. anerações promovidas pela Lei n" 7.603, de 16 de julho de
1969. e a legi.lação complementar de compet6ncia dos E.tados e do Distrito FedereI.

Art, 2" Pare os efenos desta Lei. considera·se Mata AII6ntica as
formações florestaís e ecossistemas assoeiados inseridos no dominio Mata AtlIntiea.
com a. respectivas del/mnaçóes estabelecidas pelo Mapa de VegetaÇllo do BresM,
IBGE 1986: Floresta Ombrófila Densa AtlAntica, Floresta Ombr61ila Mista. F10reIIa
Ombr6fi1a Aberta. Floresta EstaCionai Semidecidual, Floresta Estacionai Decidual,
manguezais, restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves norestaia
do Norde.te.

Parágrafo único. A determlnaçáo no campo dos I/mne. relia dos
d~erentestipo. de vegetação .erá feita pelo 6rgiio estadual competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente • SISNAMA, e do Inslnuto Bra.iIelro do Meio
Ambiente e do. Recursos Naturais Renováveis • IBAMA. em caráter supletivo,
informando-.e ao Conseiho Nacional do Meio Ambiente· CONAMA.

Art, 3" São proibido. o corte ra.o e a supressão de vegetação primáM
e da vegetação secundária no. e.tágios avançado e médio de regeneração da Mata
Atlântica.

§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo, em caráter excepcional, o
corte raso e a supressão:

a) da vegetação primária ou da vegetllÇáa secundária em HIIlgio
avançado ou médio de regeneração da Mata AtlAntlca, quando necesstrioa á
execução de obra•• atividades ou projeto. de utilidade pública ou de intereuelOCial;

b) da vegetação secundária em estágio avançado ou m"'lo de
regeneração da Mata Atlântica quando necessáriOs ao desenvolvimento, pelo
pequeno produtor rural. de atividades agropecuárias Impre.cindlvels á .ua
.ub.istência e de .ua familia. ressalvadas as área. de preservação permanente e de
re.erva legal. e.tabelecida. na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
modificações po.teriOre•.

§ 2" Para o. efenos desta Lei. considera·.e pequeno produtor rural
aqueie que. re.idindo na zona rural. detenha a posse de gleba rural não superior a 4
(quatro) módulos fiscais. explorando-a mediante o trabalho pessoal e o de sua famllia,
admilida a ajuda eventual de terceiros. e cuja renda bruta seja proveniente da
atividade agropecuária ou do extrativi.mo rural em 60% (onenta por cento) no mfnlmo.

§ 3" O corte raso e a supressão da vegetação na hip61ell8 prevista na
al/nea "a" do § 1" deste artigo dependerão:

a) em ·área rurai, de prévio licenciamento, devidamel)le motivado, do
6rg60 estadual competente. integranta do SISNAMA. e do IBAMA, 'em'caiátllr
.upletivo, informando-se ao CONAMA;

b) em área urbana. de prévio licenciamento, devidamente motívllclo, do
Conseiho Municipal da Mata AtlAntica, constitufdo nos termo. do artigo 18 delll.l Lei.

§ 4" O corte raso e a supressão da vegel8çllo na hipótese pRlViIll.l na
alln•• "b" do § 1" de.te artigo dependerêo de prévio licenciamanto, devidamente
motivado. do Conselho Municipal da Mata AtlAntica, constnuldo no. termos do lKIigo
18 desta Lei.

Art. 4" Nos casos de vegetaçáo primária ou de vegelaçAo secundária
no. estágios médio e avançado de regeneração da Mata Atlãntica, o parcelamento do
.010 s6 será admnido:

a) para fins urbanos. quando em confonnldade com a legillaçAo de
proteção ambientai e com o Plano Diretor do Municlpio, mediante prévia aprovaçáo do
6rgAo municipal competente. integrante do SISNAMA.

b) para fins rurais, quando em conformidade com a 1e91.laçAo de
proteção amtMental, mediante prévia autorizaÇllo do órgAo esllldual competente,
Integrante do SISNAMA. e do IBAMA, em caráter supletivo.

Art. 5" O corte raso. a sup",ssão da vegetaçAo ou o parcelamento do
0010, nas condições excepcionais previstas no art. 3·, § 1", allneas "a" e "b' e no art.
4", s6 serão po.sfveis se a vegetação não apresentar nenhuma da. seguinte.
caracteósti<;as:

I ••er abrigo de espécies da fiara e da fauna silvestres amellÇlda. de
extinç40, no territ6rio nacional ou em ámbno estadual:

11 • exercer função de proteção de mananciais ou de prevanção e
controle de erosão;

111 ·ter excepcicnal valor paisllllfstico.

Parágrafo único. Para os efenos desta Lei, as espécies da fauna e da
lIora ameaçadas de extinção são aquelas assim declaradas pela Uniio ou peloa
Estados .

Art, 6" A ampliação de perlmetro urbano que incidir sobre áretlS com
vegetação primária ou vegetação secundária em es1igio médio ou avançado da Mate
AtlAntica dependerá de aprovação prévia do 6rgão estadual competente, Integrante do
SISNAMA.

Art, .,. A exploração de madeira em áreas coberta. por vegetaçáo
primária e secundária em estágio avançado e médio de regeneração da Mata
AtlAntica poderá ser efetuada nas seguintes snuações ;

a) exploração eventual, para consumo direto nas propriedades ou
posses das populações rurais;

b) exploração de individuos da espécie Araucaria angustifolía com.
Diâmetro à Altura do Peno - DAP. supenor a 40cm (quarenta centimetros). nas área.
de flore.ta ombréfi/a ml.ta;

c) no, demais ca.o•• mediante Plano de Manejo Flore.tal Su.tentável •
PMFS, ressalvadas as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei nO
4.771, de 15 de .etembro de 1965. e modificações posteriores.

§ 1" O.···PMFS de que trata este artigo .erão regulamentados pelo

§ 2" A exploração de que trata este artigo dependerá. em qualquer
caso. de prévia autorização do 6rgão estadual competente.

Art, 6" A vegetação primária ou ~ecundária em e.tágio avançado e
médio de regeneração da Mata Atlântica nâo perderá esta cla••ificação nos casos de
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incêndJo, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção nâo licenciados a partir
da vigência desta Lei.•

Art. 9' O corte raso. a supressão e a exploração da vegelação
secundária em estágio Inicial de regeneração da Mata Atlântica. serio
regulamentadas por ato do órgão estadual competenle. inlegranle do SISNAMA.

Parágrafo único. O corte raso e a supressão de que trata este artigo,
nos Estados em que a vegetação remanescente da Mata Atlântica for inferior a cinco
por cento da área anginal, obedecerão ao que estabelece o artigo 3- desta Lei.

Art. 10' A definição de vegetação primária e secundária nos estágios
avançado, médio e inicial de regeneração da Mata Atlãntica será de iniciativa do
IBAMA. ouvido o órgão estadual competente, integrante do SISNAMA e aprovada pelo
CONAMA.

Parágrafo único. Quaiquer intervenção na vegetação primária ou
secundária nos estágios avançado e médio de regeneração somente poderá ocorrer
após atendido o disposto neme artigo.

Art. 11. O IBAMA, para efeffo do disposto no art. 5', inciso I. ouvido o
órgão emadual competente integrante do SISNAMA e Informando ao CONAMA.
estabelecerá as áreas destinadas a proteger as espécies da flora e da fauna
silvemres ameaçada. de extinção.

Art. 12. A exploração de recursos norestais não-madelrelro•• na Mata
Atlãntica. será reguiamentada pelo IBAMA. ouvido o órgão estadual competente,
integrante do SISNAMA.

Art 13. São nulo. de pleno direffo os atos contrário. ao dispolllo nesta
Lei.

f) nos manguezais, em toda a sua extensão:

g) na. restingas ou parte deia.:

h) nes duna.;

i) nas cavidades naturais subterrâneas:

j) nos esluàrios que ficam sob o regime de maré;

I) na. bordas de tabuleiros ou chapadas.

§ 1° O Estados emabelecerilo o. IImffes das árees de preservação
permanente para cada sffuação indicada nas allneas anteriore., de acordo com as
peculíaridadas regionais e locais, qua daverAo ser identificadas medlanta estudos
ambientais e s6cio-econOmicos.

§ 2° Nas áreas urbanas, nas aglomeraçOes urbanas e nas regiões
metropolitana5, os limites das áreas de preservação permanente serao aqueles
estabelecidos nos planos diretores e nas leis de uso do solo urbano.

§ 3' Enquanto os Estedos nâo estabelecerem o. Iimftes previstos no §
l' desle artigo prevalecerAo. para a área rural. o. Iimffes estabelecidos no art. 2" da
Lei 4.771, de 15 de .etembro de 1955.

Art. 20. Esta lei .erá regulamentada. no que couber. no prazo de 90
dias.

Art. 21. E.ta lei entra em vigor ne deta da .ua publlcaçt1o.

Art. 22. Revogam-se a. dispo.içOes em contrário.

Sala da Comissão, em 10 de outubro de 1997.

11I. PARECeR DA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N' 3.285-AJ92 (apensos os PLs n's 69/95 e 635/95)

.b~
Lenlvakl':ó~S. A. Lobo

Secretária

de199rSaladasSe.sões,em ;!. de ~t-,/

·/l/7·1 1
pulado Paulo Bomhausan

Relalor

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119. caput, 11, do Regimento Interna da Câmara
dos Deputados, a Sr. PreSidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de
03.10.97, por cinco sessões. Esgotada a prazo. não foram recebidas emendas ao
substitutivo oferecido pelo relator.

A Comi••ão de Minas e Energia, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou, contra as votos das Deputados Antonio Feijão, Octávio
EUsio, Airton Dipp, Fernando Ferro e Wailer Pinheiro e, em separedo, do
Deputado Luciano Zica. o Projeto de Lei N° 3.2!l'5-A, de 1992. nos termo. do
substitutivo apresentado pelo relator, Deputado Paulo Bornhausen. e rejeitou as
apensos de nOs 635, de 1995 e 69 de 1995. O Deputada Flávio Derzi absteve-se de
votar.

§ 1· Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados
em desconformidade com e!lla Lel deverão adaptar-.e às .uas dispo.içõe•• no prazo
daterminado pelo órgão estsdyal competente.

§ 2' Para os nns previstos no parágrafo anterior, os intere....do. darão
ci6ncia do empreendimento o'u da atividade ao órgão e.tadual competente, que fará
8S exigências pertinentes.

§ 3° O não cumprimento das eXigências impostas pelo órgão estadual
impficará a suspensão das lícenças para corte raso, supressão ou expforação.

Art. 14. O não çumprimento do disposto nesta lei .uje~arà o Infrator a
penas administrativas, civís e penais. conforme as leis vigentes dispondo sobre
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de
reparar os danos causados.

Art 1S. O corte. a supressão ou a exploração não autorizada. nos
termos desta Lei. de vegetação primária sujeitará o infretor á pena de reclu.ão de um
a quatro anos e multa.

Art. 16. O IBAMA, em articulação com autoridades e!lladuais
competentes. fará a fiscalização dos projetos existentes na Mata Attântica.

Parágrafo único. Incumbe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA. nos casas de infrações às dl.poslçõe. desta Lei:

a) aplicar as sanções administrativas cabíveis:

b) informar Imediatamente ao Ministério Público, para fins de requisição
de inquérito policial. In.tauração de Inquerito civil e propo.ffura de ação penal e civil
pública:

c) representar junto ao conselho profissional competente aonde estiver
inscrito o re.ponsávei técnico pelo projeto, para apuração de sua responsabiidade.
consoante a legislação especifica.

Art. 17. Os órgão. integrantes do SISNAMA adotarão as provid6ncias
nece.sárias para o rigoro.o e fiel cumprimento de.ta Lei, e estimularia lllI1udos
técnicos e cientifICO. visando a conservação e o manejo racional da Mata Atlãntica e
sua biodiver.idade.

Art. 18 O Poder Público Municipal. para poder exercer as compel6ncias
eslabelecidas no art. 3', § 3'. a!lnea "b" e § 4", deverá constffuir um Conseiho
Municipal da Mata Atlântica

§ l' O Conselho Municipal da Mata AtlAntica será composlo, de lanna
paritária, por representantes do governo muniCipal e da sociedade civil, assegurando
se a participação de repre.entantes do Mlnimério Público. do••etores produtivoa, da
técnicos devidamente quaiificado. profi.sionalmente e de organÍZllç6ea nlo
govemamentais dedicadas à conserveção da natureza, com atuação local ou regional
a devidamente credenciada. no CONAMA.

§ 2° A participação no Conselho Municipal da Mata Atlãntica é
considerada de relevante interesse público, e não será remunerada.

§ 3' O membro do Con.elho Municipal da Mala Atlântica que. por ação
ou omi.são, permffif ou facimar o corte. a .upressão ou a exploração, não autorizada
nos termos desta Lei. de vegetação primária. sujeita-se à pena de detenção de um a
tr6s anos e multa.

§ 4' Na au.éncia do ConSeiho Municipal da Mata AtlAnticlI as
competências a ele atrtbuida. por esta Lei serão exercida. peio órgAo astadual
competente, Integrante do SISNAMA.

§ 5D Nos Municipios aonde existir um Conselho Municipal de Meio
Ambiente, cuja composição for paritária. nos termas do § 1° deste artigo. ele poderá
exercer as competências alJibuida. ao Conselho Municipal da Mata Atlântica.

Art. 19. Na Meta Atlântica, consideram-se de preservação permanente,
pilo só efefto de.la Lei, a vegetação sftuada:

a) ao longo do. rios ou qualquer Cura0 d'água;

b) ao redor da. lagoas, lagos ou reservatórios d'égua naturais ou
artificiais;

c) nas nascentes permanentes ou temporárias. incluindo os olhos
d'égua. saja qual for a sftuação topográflC8;

d) no topo de morros. montes e montanhas;

e) nas encostas ou parte delas;

Estiveram presente. os Senhores Deputados: Flávio
D/ll7i - Presidente, Antonio Feijão e Airton Dipp - Vice-Presidentes, Simara 2l1ery,
PIIU:O l'lornhausen, AntOnio Jorge, Vitorio Medio/i, Octávio Ellsio. Femando Ferro.
Luciano Zica, Adroaldo Streck, Walter Pinheiro, Salaliel Carvalho. Jo.é Santana
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de Vasconcellos, Elill8lJ Resende, Raimundo Santos, Mercos Lima, Silvemani
Santos, Dercio Knop, José Carlos Coutinho e Júlio Cesar.

Sela da Comisslio, em 22 de outubro da 1997.

a) pera fins urbanos, quando em conformidade com a legislação de p{Oteçilo
ambientei e com o Plano Diretor do Municipio, mediante prévia aprovação doergllo munici
pal competente, integrante'do SISNJ\MA.

b) para fins nxais, quando em conformidada com a legislação de proteçlio
ambiental, mediante prévia autorização do órgAo estadual competante, integrante do SIS
NAMA, a do 1BAMA, em caráter supletivo.

~
;: /VJt)d.

Deputado PAULO BORNHAUSEN
Relator

SUBSTITUTIVO ADOTADO· CME

Art. 5° O corte raso, a supressAo da vegetação ou o parcelemento do solo,
nas condições excepcionais previstas no art. 3·, § 1°, alineas "a" e "b" e no ar!. 4°, só sno
passivais se a vegatação nAo apresentar nenhuma das seguintes caracterlstlcas:

I - ser abrigo de espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de axlin
çlo, no território nacional ou em Ambito estadual;

11 - exercer funçlio de proteção de mananciais ou de prevenção a controle de
erosão;

III-ter excepcional valor paisagfstico.

Parágrafo único. Para os efaitos dasta Lei, as espécies da fauna e de flora
ameaçadas de extinção do aquelas assim declaradas pela UniAo ou pelos Estado•.

Art. 6" A ampliação de perimatro urbano que incidir sobre áreas com vegeta
ça6 primária ou vegatação secundária em estágio médio ou avançado da Meta Atllntica
dependerá de aproveção prévia do órgAo estadual competente, integrante do SISNAMA.

Art. 70 A explOrllÇAo de madeira em áreas cobertas por vegetaçAo primária e
secundária em estágio avançado e médio de regeneração de Mata Atllntlca poderá ser
efetuada nas seguintes situaç6es: '

a) exPloração eventual, pare consumo direto nas propriedades ou posses das
populações rurais;

b) exploração de individuos da espécie Araucana Angustifolia COI)'l diAmetro a
Altura do Peito - DAP, superior a 40cm (quarenta centimetros), nas áreas de floresta om
brófila mista;

c) nos demais casos, mediante Plano de Manejo Florestal Sustentável 
PMFS ressalvadas as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei nO 4.771, de
15 de ~tembro de 1965, e modificações posteriores.

Displle sobre a utilizaçAo a proteçlio da
Mata Atlântica e dá outras providências.

O Congresso Nacional dacreta:

Art. 1· A utilização e a proteção da Mata Atlântica, tendo em vista o disposto
no Artigo 225, Parágrafo 4·, da Constituição Federal, fer-ae-Ao de acordo com o que dil
p6e a praHnle Lei, obedecidas, no que couber a Lei 4.771 de 15 de Setembro de 1965
com ai elteraçOH promovides pela Lei nO 7.803, de 18 de'julho de 1969, e a legial~
complementar da competência dos Estados e do Distrilo Federei.

Art. 2" Para OI efeitos desta Lei, considera-se Mata Atlllntica es fOl'lTlllÇÕllI
florestail e ecoal/stemel associados inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respecti
vas delimitações estabele<:idas pelo Mapa de Vegetaçlio do Brasil, IBGE 1968: Florasta
Ombrófila Densa AtIAntica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta Floresta
EI!acionaI ~idec!dual, Floresta Estacionai Decidual, manguezais, rllllingas,~ de
altitude, brejos Intenoranos e encraves florestais do Nordeste.

§ 1. Os PMFS de que trata este artigo serAo regulamentados pelo IBAMA.

§ 2" A expioreçAo de que trata este artigo dependerá, em qualquer caso, de
prévia autorização do órgão estadual competente.

Art. 8" A vegetação primáriil ou secundárie em estágio avançado e médio de
regenereçAo da Meta Atllntica não perderá esta classificação,nos casos de inc6ndio, des
matamento ou qualquer outro tipo de intervenção não licenciados a partir aa Vigência desta
Lei.

Art. 90 O corte raso, a supressAo e a exploração da vegeteçAo secundária em
estágio inicial de regenereção de Mata AtIAntica, serão regulamentadas por ato do órglio

Art. 3° Slio proibidos o corte raso e a supressAo de vegetação primária e de estadual competente, integrante do SISNAMA.
vegetação secundária noe estágios avançado e médio de regeneraçAo da Meta AlIAntlca.

Parágrafo único. A daterminação no campo doi limites reais dos diferentes
tipos de vegetação será feita pelo órgAo estadual competente, Integrante do Siltéma Naci
onal do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Bresileiro do Meio Ambiente 8 dos Recur
sos ~aturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, informando-se ao Conselho Nacio
nal do Meio Ambiente - CONAMA.

Parágrafo único. O corte raso e a supressAo de que trata este artigo, nos Es-

§ 1 tados em que e vegetação remanescente de Mata Atllntica for inferior a cinco por cento da
• Excetuam-se do disposto neste artigo, em carágler excepcional, o corte áre,'a original, obedecerão ao que estabelece o ar:tigo 3· desta Lei.

raso e a supressão:

a) da vegetação primária ou de vegetação secundária em eltágio avançado
ou médio de regeneração de Mata AtlAntica, quando necesSórlos à execução de obras ati-
vi<llldes ou projetos de utilidade pública ou de Interesse SOcial; ,

b) da vegetaçlo secundária em estágio avençado ou médio de regeneração
da M.a~a AtlAntica quandc;> ~saári~ ao desenvolvimento, pelo pequeno produtor rural,
de atiVidades agropecuárias nTlpresCtndiverl à sua subaist6nci. e de llUlI famfUa, ressalva
das as áreas de preservação permanente e,de reserva legal, elfabele<:ides fIII Lei nO
4.nl, de 15 de setembro de 1965, e modlficaç6es posteriores.

§ 2" Para os afoitos delta Lei, considera-se pequeno produtor rural aqo.:ele
que, residindo na zona rural, detenha a pas.. de gleba rural nlIo superior a .. (quatro) mó
dulos fiscais, explorando-a mediante o trabalho pnaoal e o de sua femilia, admitide a aju
de eventual de terceiros, e cuja rende bruta ..ja proveniente da etivldade agropecuária ou
do extrativismo rural em BO% (oitenta por cento) no minimo.

§ 3· O corta raso e a aupresaAo de vegataçAo na hipótese prevista na alinea
..... do § 1° deste artigo dependerão:

a) em área rural, de prévio licenciamento, davidarnente motivado, do órgão
estadual competente, integrante do SISNAMA, e do lBAMA, em caráter supletivo, informan
do-se ao CONAMA.

b) em área urbana, de prévio licenciamento, devidamente motivado, do Con
..lho Municipal de Mala Atlântica, constiluido nol termos do artigo 18 delta Lei.

Ar!. 100 A definição da vegetação primária e secundária nos estágios avança
do, médio a inicial de regeneraçlio da Mata AtlAnlica será de iniciativa do IBAMA, ouvido o
óigAo estadual competente, integrante do SISNAMA e aprovada pelo CONAMA.

Parágrafo único. Qualquer intervenção na vegetação primária ou secundária
nos estágios avançado e médio de regeneraçllo somente poderá ocorrer após atendido o
disposto neste artigo.

Art. 1'1. O 1BAMA, para efeito do disposto no art. 5°, inciso I, ouvido o órglio
estadual competente integrante do SISNAMA e informando ao CONAMA, eatabel8C\lfá as
áreas destinadas a proteger as espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de
extinção.

Ar!. 12. A exploração de recursos florestais nlio-madeireiros, na Mata Atlânti
ca, será regulamentada pelo IBAMA, ouvido o órglio estadual competente, integrante do
SISNJ\MA.

Art. 13. SAo nulos de pleno direito os etos contrários ao disposto ntlfla Lei.

§ 1· Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados em
desconformidade com esta Lei deverão adaptar-se ós suas disposições, no prazo determi
nado pelo órgão estadual competente.

§ 2" Para os fins previstos no parágrafo anterior, os interessados darão ciAn
cia do empreendimento ou da etividade ao órgAo estadual competente, que fará as exigên
cias pertinentes.

§ 4' O corte raso e a suprellia de vegetaçAo na hipótese prevista na alfnea
"b" do § 1· deste artigo dependerllo de prévio licenciamento, devidemente motivado, do § 3° O nlio cumprimento das exigências impostas pelo óryAo estadual impll-
Conselho Municipal da Meta AtlAntica, conltlturdo nOI termos do artigo18 desta Lei. cará a suspensAo das licenças para corte raso, supressAo ou exploração.

Art. 4· Nos casos de vegetaçlo primária ou de vegetação secundária nos es
tágios medio e avançado de regenaraçAo da Mata Atllntica, o percelamento do solo só
-*admitido:

Art. 14. O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a penas
administrativas, civis e penais, conforme as leis vigentes dispondo sobre condutas e ativi
dades lesivas ao meio ambiente, sem prejuizo da obrigação de reparar os danos causados.
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Art. 15. O corte, a supressão ou a exploração nlio autorizada, nos termos
desta lei, de vegetaçAo primária, sujeitará o infralor a pene de reclusio de um a quatro
anos e multa. '

Art. 16. O IBAMA, em articulação com autoridades estaduais complltentes,
fará a fiscalização dos projatos existentes na Mata AUêntica.

Parágrafo Ilnlco. Incumbe aos 6IgIoa do Slstaflla Nacional do Meio Ambienta
_SISNAMA, nos casos da infrações as dispoliç6es deste Lei:

a) aplicar u sanç6es adminlstrstlvas cab[vels;
b) Informar imediatamente ao Minist6rlo Pllbllco, para fins de requisição de in

quérito policlal, Instauração da Inquérito civil e propositura de açllo penal a civil pIlbllca;
c) representar junto ao collHlho profiaaional competente aonde estiver inscri

to o responsável tilcnico pelo projeto, para apuraçlo da sua reeponsabilidade, consoante

a legislação especifica.

Art. 17. Os 6rgAos integrantas do SISNAMA adotarAo as providências neces
sárias para ô rigoroso e fiel cumprimento desta Lei, a estlmularAo estudos técnicos e cienti
ficos visando a conservaçJo a o manejo racional da Meta AU'ntica e sua biodiversldade.

Art. 16. O Poder Pllbllco Municipal, para poder exercer as competências asta
belacidas no ar!. 3", § 3·, alfnea ''b" a § 4·, cleverá constituir um ConSelho Municipal da
Mala Atlllntlca.

§ 1· O ConHlho Municipal da Mata Atllntica será composto, de forma paritá
ria, por representantes do governo municipal e da sociedada civil, assagurando-se a parti
cipaçllo da representantas do Minisl6rlo Público, dos setores produUvos, de técnicos devi
damente qualificados profInlonalmente a de organizações nAo-govarnamentais dedicadas
á conservaçAo da natureza, com atuaçlio local ou regional a devidamente cre</enci/ldQs no
CONAMA.

§ 2" A participação no Conselho Municipal da Mata AUêntica é considerada
de relevante interesse público, a nAo será remunerada.

§ 3" O membro do CllIlIelho Municipal de Mata Atlêntica que, por ação ou
omissão, permitir ou facilitar o corte, a suprellSio ou a exploração, não autorizada nos ter
mos desta Lei, de vegetação primária, sujaita-se à pena de detenção de um a três anos e
multa.

§ 4· Ne aullêncla do Conselho Municipal da Mata AUêntica es competências a
ele atrlbuldas por asta lei serAo exercidas pelo 6rgIo asladual competente, integrante do
SISNAMA.

§ 5· Nos Municlpios aonde existir um Conselho Municipal de Meio Ambiente,
cuja composição for parilATia, nos termos do § 1· daste artigo, ele poderá exercer es com
petências atrlbuldas ao Conselho Municipal da Mala Atlêntica.

Art. 19. Na Mata Atlântica, consideram-se de preservação permenente, pelo

só efeito desta LeI, a vegelBçlio situada:

a) ao longo dos rios ou qualquer curso d'água;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturaIs ou artificIais;
c) nas nascentes permanentes ou temporárias, inciuindo os olhos d'água,

..ja qual for a situllÇio topográfica;
d) no topo de morros, montes e monlllnhas;
e) nas encostas ou parte delas;
f) nos manguezais, em toda a sua extenção;
g) nas restingas ou parte delas;
h) nas dunas;
i) nas cavidades naturais sublerrênflas;
j) nos estuários que ficam sob o regime de maré;
I) nas bordas de tabuleiros ou chapadas.

§. 1· Os Estados estabelecerlió os limites das áreas de preservação parma
nente para cada situaçlio indicada nas allneas anteriores, de acordo com as peculiarida
des regIonais e locais, que deverão ser identificadas mediante estudos embientais e
s6cio-econ6micos.

§ 2" Nas áreas urbanas, nas eglomerações urbano e nas regi6es metropoli
tanas, os limites das áreas de praaervaçlio permanente serlo equales astabelecidos nos
planos diretores e nas Ials de uso do solo urbano.

§ 3".Enquanto os Estados não eatebelecerem os limites previstos no § 1· des
te artlgo prevalecerão, para a área rural, os limites estabelacidos no art. 2" da Lei 4.771, de

15 de setembro de ~965.

Art. 20. Esta lai será regulamentada; no que couber, no prazo de ilP dias.

Arl 21. Esta lei entre em vigor na dala da sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissllo,

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO LUCIANO ZICA

O Projeto de Lei em 3.285192, de .utona do nobre Deputado Fábio Feldmann tem por
objetivo assegurar a ~nservaçio dOI últimos remanescentes da outrora e~8nsa e
exub.rante Malll AUAntica. Tendo .Ido aprovsdo ne Comi."", de Defesa do Con.umidor
Melo Ambiente e Minorias" foi o Projeto encaminhado pela Me.a de.ta Casa a e.~
Comissio. em. respo.ta a requerimento do ilustre Deputado Paulo Bornhausen. O referido
D.putado. indicado relator de matéria, apresentou Parecer pela aprovaçAo do Projeto na
forma de Sub.titutivo. , '

Antes de manife.~nno. o nouo voto, entendemos nece••ário tecer algumas
con.iderações .obre o significado ecológico, cientffico, econômico. cultlJral e polltico da
Mata AtlAntlca e o contexto em que vem .e de.envolvendo os esforços para sua
conserv.ção.

A M~ta AlIãntica. raduzlda que foi a menos de 10% de sua extensão origln.I, é a flore.ta
tropical ma,. ameaçada do Pais e, segundo os mais di.tinguido. e.peciali.ta. de todo o
planet•. Cerca de 80% d.s esp'<:ie. de fauna e flora bresllelra. ame.çad.s de extlnçio
e.tão na Mata At!Antica e a maioria d<tlas é endêmica, vale dizer, só ocorrem ne.sa
fIore.ta. Sem medid•• ngoro••s de proteção mto será possivel evitar o desaparecimento
d••••• e.pécles.

A m.ior parte do. rem.nescente. de Mata AUAntica encontram-se am áreas Impnlprias
para o uso agrícola e outros usos devído à má qualidade da terra ou à excessiva
declividade. A protaçjio des.es remena.cantas tem granda ImportAncia pera •
con.olldeçAo d<t encosta. que, .em a cobertura florestal. ..fio .ujeite. a
ascorregamentos, fenOmeno este que já .é comum em div8l'lB' regiões do Pais, com
perdas econOmlca. grave. e parda. de Vida. humana. irreparávei•. A Meta AUlntica é
também e~sencial para a proteçlio dos man.nciais del\gua poláv,.I, que já nio atende, de
forme ••1I.fatóna, à demanda p.ra atividade. produtiva. e em muitos casos para
abastecimento d. própria populeçAo:

A M.t. Atlântica é um r.curso de gr.nde potencial turi.tico, .tividade econômica que mal.
tem crescido em todo ? mundo. A maioria de'M' remanescante" é de uma beleza única.
Cant.da .m nos.o' hino. e pre.ante em no.sa bandeira, a Mata Atlântica é um. fonte
pennan.nte de Inspiração para o. poeta. pátrio. e um .Imbolo d" orguiho nacional.

t:- co~unídade Clentífi~ brasifeira já se manífestou, mais de uma vez, de forma eram,
Inequlvoca e expra."va, nAo só pele nece.sldede de proteçAo de todo. o.
remanescente. da M.ta AtlAntlca m••, t.mbém, pel. urgente nece••ldade de 'e
recuperar boa parte das áreas de floresta oosmatadas.

O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, mediante os quais 5e
compromete a proteger sua natureza, deslacando-se entre eles a Convenção da
DiverSIdade Birn6gica, que é o maís importante documento firmado durante a Conferência
das N~ções Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, realízada em território
braSileirO.• RIO-92, Convenção e.sa ratificada pelo Congras.o N.cional por expressiva
malona de votos.

A proteção da Mata Allànllca é importante para a fix.çAo de carbono. ccnlribuindo as.im
para a contenção do efMo estufa e p.ra a e.tabilid.de climática do Planeta.

É Importante lembrar, finalmente. que a Con.tituição Bra.i1elra obriga o E.tado a
ASsegurar o equilíbrio. ambiental, equillb~o este que está hoje ameaçado nà Mata
AUlnUca, devido 10 corte' exces.lvo da fIore.ta. "A proteção e a recuperaçAa da. M.ata
AH'ntica é a principal priorid.de nacion.1 em tennos de proteção de nos.a blodiversidade.
Oque é raforçado pela no••a Carta M.gna, qu.ndo declarou e.pecificamente e••e bioma
PatrimOnio Nacional.
Com o propó.no de introduzir o. mecani.mos I.gais necessários para • efetiva
co~rvaçAo dos rem.ne.centes d. M.ta AUAntlca, o Projeto de Lei n" 3.285/92 foi
elaborado com • col.boração de re.peitado. cienti.tas e da .ociedade e foi amplamente
debatido no Con.elho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, De.tas di.cu.sões re.uilou
llImbém o Dae:teto Fad8fll1 n" 750193, de ma.mo teor e objetivo do Projeto de Lei
3.285192, e que hoje regulamenta a con.ervação e o u.o da Mata Atlântica.

O Substitutivo do nobre Deputado Paulo Bomh.u.en subverte o. propó.itos do Projeto de
lei 3.285192, vale diter, ao invés de proteger a Mata Allàntica, vai permitir a de.truiçAo
doIS exiguos remanescentes dessa floresta, bem como 05 ecossistemas a ela associados
pelos motivos que p••samo. a indicar.

No seu ar!. 1" e.1á propo.to que "a utilização e a proteçAo da Mata Atlântica (..·l, far-.e-ão
da acordo com o que di.põe a pre.ente Lei, obedecidas, no que couber a Lei 4.771, de 15
de SetembfO de 1965...". Ora es.a Lei 4.n1 é o nos.o Código Florestal. &ditado pel.
primeira vez na década de 1930. A expre"ào "no que coube!" faz-no' retroceder. um.
situação da proteção menos efetiva do que .quela e.tabeiecida há mais de SO ano•. Sua
manutençAo coIoca.,"os" em uma .itu.çAo .b.olutamente precária e expOe • mal.
ameaçade de no•••• floresta. â uma .enha de.truidora jamal. viste. Propomo., portanto.
a exclusão de fra.. "no que coube!".

considerando que. Lei S902 de 27 de .bril de 1991, que di'põe .obre a criação de
estações ecológicas, llrea. de proteção ambiental e dá outra. providências e a Lei
~381aa, que dispõe sobre a Polltica de Meio Ambiente, regul.mentam • matéria em
epfgrafe, entendemos correto a supressão do disposto na alfnea "aM

, do § 1°, do art. 3°,
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I • Projeto InICiai

Sala das ComissOes,

OePt~-

onde Sfi pennile o corte da floresta primária pata execução de obnls, atividades ou
projetos de utilidade pública ou de interesse social.

Com respeito i alfnea 'b", da 51·, da art. 3", considemmos de toda oportuna que lejam
dadas condlç6es especiais ao desenvolvimento do pequeno produtor IUlllI Já ••tabelecido
e i. papulaç6es tr8diáOllllis. NAo é no entanto aceitável pllflTlilir o corte raSO e •
supressão de floresta primária e de vegetação secundária em estado avançado de
regeneração. Caberia permitir lamenta a corte da vegetação secundária em estágio inlclal
ou m6dio de regen8l1lç/lo.
Consideramos que o § 3· do art, 3· deve incidir sobre todas as hipóteses previstas nal
aUneas da § l' e nAo apenas na sua allnea "a". É necessário que O licenciamento previslo
aIc:ance todas o. casos e nio apenas aqueles em área rural.

A .Unla "bOI, do § 30, do art. 3°, l:1uim como o § 40 desse mesmo artigo. mencionam um
"Conselho Municipal da Mata AUãntica", que passaria a ter grande poder de decisio sobre
OI remanelcentel da floresta. É inegável que as pressões dos selores produtivos sobre
e...s Conselhos, interessados na exploração da Mata Atlântica, serão muito mais fortes
do que a sua capacidade de resistincia. Mais importante ainda é o fato de que a Mata
Atl4ntica é um Património Nacional pela Constituição Brasileira, sendo portanto inaceitável
que sua protaçAo seja d&eldida .por õrgAos tão frágeis. Cabe ainda mencionar qll8 as
expelillnci8S'com os Conselhos Municilláls da Melo Ambiente' - CONOEMAs: rePlll\ladu
elgUmal honrOUS e impoItal1te. exceçóes, nio totam satisfatórias. Propam;,. que UjlIm

IlIimldos todos os artlgos, parégrafos e allnea. que se renram direta ou ll1direlaI1Iel1
Consaloo. MunIcipalI da Mata Atltntica.

No art. ". ~emo. a eXcIu5Ao ~ "caput" da menção à V81letação primária, peIIIs
~I Já .efetuadas. PeJas motivas lambém já expressas propomos que o õrgAo
~::. meI1C1onIlda na allnea "a" seja substituldo por órgão eslllduel, ouvldo a

Nosla VOID, portanto, é pela aprovllção do Subslitu1iva da ilustre llIputada Paula
8om1JaUsen 10 Projeto de Lei no 3.26511l2, desde que llCIilal as elter8ç6es por nós
propollU.

bYL
Deputada TAVIO ELIslO

PROJETO DE LEI N2 3.290-C, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLSN"42192

Dispõe sallre despesas de cemter sigiloso; tenda pareceres: da Comissão de
Rela<;ões Exte~ores e de Oefesa Nacional, em audiência, la a'
Cormssão d! Finanças ,e TribUlação, pela nlla implicação da nfa':éria"=~~~
ou dlml~U1çao da !ecelta ou da despesa públicas, nlla cabendo pronunciamento
quant? a "?llQuaçaa final1Celfll e orçamentária e. no mérito, pela aprovação, com
subst!tutiyo, ~ dll Com!~ de ~OI1stijUiçi!a e Justiça e de Redação. pela

eo
conslltu;:oodahFd.ade. JuridlCldade e tecnica l81lislativa deste e da substitutiva da

mlss..... e 'nanças e TribUlação.

SUMÁRIO

o art. 6·~_ o sentida uma vez suprimIdos as Con.elhos Municipais de Mala Atltntit:a
lt, em assim sendo, deve ser suprimido.

No art. .,. Cabe .. observação já feita de que não se pode permitir a exploração de floresta
""",ária, cuja l7Hl<lç/lo deve ser suprimida da "caput", Pelas mesmas razões o estjglo
avançada de regetlOlàÇia deve ser substituldo por estágio inicial. '

No .8rl. B' esqueceu-se de mencionar no seu "caput" a vegetação secundárie em estágio
Iniciai de~, que deVe ler Inciulda. Assim também no art. 12 esqueceu-se de
datllmllnar que a regulamenla~o da exploração de recursos florestais nilo-lfllIdejmiros
deve ser ll\fOmIada 1lO CONAIM, tal como acoITO em outras atividades COlTIlacion8das.

Como lã mencianllda, o art. 18, que trata dos Cooselho. Municipais da Mala AUlntica
deve sM inlairamenlll suprimida. '

O art.19.apenas nlp8te ~s dalin~s dO art. 2' do Código Flore.lal, porém lragllizando
os. E,"leira~te Indesejável, pengosa e deve .er .uprimido inteiramente. Com destaque
para a seu § 3 , que é especialmente danosa, pais representa um retrocesso de 60 anos.

11· Na Comissão de,Relações Exteriores e de Defesa Nacionel (em audiência):
- termo de l'IlCeblmento de emendas
- Pllrecer do relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Finanças e Tribulação:
- lermo de recebimento de emendas - t 993
-termo de recebimento de emendas - 1995 (nova legislatura)
- Pllre<:er da relatora
- substitutivo oferecido pela relatara
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- perecer da Comissão
- substitutivo adotado pela ComISsão

IV - Na Comissão de Cansliluiç.§o e JuSliça e de Redação'
• termo de re<:ellim&nlo de emendas .
• Pllteear do relator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

na data de sua

Revogam-se as disposições em contrário.

Esta Lei entra em vigor

Art. l~ - AS despesas de caráter sigiloso somente
ser realizadas pelos órgãos ou entidades cujas normas de
estabeleçam competência para desenvolver atividades conai
sigilosas relativas à segurança da sociedade, do Estado e

publicação.

Art" 2" - A lei orçamentária anual destinará dotação
especifica para a realizaçiio de despesas de caráter sigiloso pelos
órgãos e entidades mencionados no artigo anterior.

parágrafo dnico - A dotação específica mencionada
neste artigo deverá ser considerada no projeto de lei orçamentária
anual, de formll a propiciar à Comissão Mista Pe:rmanente do congrell
80 Nacional, a que se refere o art" 166, § 1" da constituiçlo
Federal, condições de examinar e e1llitir parecer, também em caráter
sigiloso, quanto à pertinência da destinação dos créditos previs-

tos" Art. 3" - Os atos concernentes às despesas reali-
zadas à conta de dotação de caráter sigiloso serão, nesse mesmo ca
ráter, julgados pelo Tribunal de Contas da União.

Art" 4" - O Tribunal de contas da união comunicará,
em caráter reservado, ao congresso Nacional, sobre as despesas de
caráter sigiloso realizadas pelos órgãos e entidades referidos no
~, 1".

poderão
criação
deradas
do Pais"

SENADO FEDERAL, EM ~ g' DE oUTUBRO DE 199:1
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UC/IUrAO C/TADA. ANI>iADA ,.ELA r:OO/lDINAt'ACI
IIAI COM/ISDlI ,.,/lNANIN'rrl

CONSTITUIÇÃO
IlEPúJsLICA FEDElW'JVA DO DJI.SD,

lt88
............................................................................

TAuIoVl

DA TRIBUTAc;Ao E DO OIlÇAME/'lTO

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

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

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

. ~

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

Projeto de Lei do Senado nO 42, de 1992.

Dispõe sobre despesas de
sigiloso.

Apresentado pelo Senador PEDRO SIMON

caráter

Lido no expediente da Sessão de 13/4/92 e publicado no DCN (Seção
II) de 14/4/92. Despachado à Comissão de constituição, Justiça e
cidadania (decisão terminativa), onde poderá receber emendas, pelo
prazo de 5 dias úteis, após publicado e distribuido em avulsos.
Em 19/10/92, leitura do Parecer nO 311/92-CCJ, relatado pelo
Senador Beni Veras, favorável ao projeto. A Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Oficio nO 28/92, do Presidente da CCJ,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de 14/10/92. É aberto
o prazo de 5 dias para interposição de recurso, por um décimo da
composiç!o da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plená
rio.
Em 26/10/92, a Presidência comunica o término do prazo para inter
posição de recurso no sentido de ·inclusão em Ordem do· Dia da

matéria, apreciada conclusivamente pela Comissão de 'Coristituição,

Jus~iça.e Cidadania.
À C!mara dos Deputados com o OF/SM no'0632, de 28.10.92



40596 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

!:lIl ,1. ~ d. outubro d. 1992

Senhor primeiro Secretário

SENADOR BENI VERAS

primeiro secretário, em exercí.cio

- PDC N" 300193 - da CRE - que 'iprova o texto do protocolo ao
tratado da Antártida sobre proteção ao meio ambiente, adotado~ Madri, em 03
ele outubro de 1991, e assinado pelo Brasil, em 04 de outubro de 1991",

• PL 319191 - do Sr. Fábio Feldmann - que "proíbe a importação, a
pesquisa, a fabricaçlo, o armazeIllIIItelto e ouansporte de artefiltos bélicos
1IIIC1eares, bem como a participação brasileira no desenvolvimento de tais armas,
em coaformidade com o art. 21, inciso XXIll;.da Constituição Federal, e dá
outras provid!ncias".".

- PL 18195 - do Deputado NüsonGl~n - que "consolida o domínio
pleno dos terrenos de marinha (fixando normas para o domínio pleno nos
tmen05 de marinha, obrigando 05 ocupantes ao pagamento de taxa fixada em
vinte e cinco por cento sobre o VlI10r do dominio. pleno do imóvel)."

- PL 94195 - do Deputado Cunha Uma • que "altera a redação do
artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, excluindo a prestação
do serviço militar obrigatório como hipótese de suspensão do contrato de
trabalho (descoosiderando como encargo público a prestação do serviço militar
obrigatório pelo empregado)".

- PL 1.691/91 - do Deputado ZaiIe Rezende - que "concede
incentivo fisca1 às empresas que empregarem trabalhadores sujeitos ao serviço
militar obrigatório". . ....

VossaAproveito a oportunidade para renovar li

Excelência protestos de estima e consideração.

~

Encaminho a Vossa ExcelAncia, a fim de ser submetido

à revisão àa CAmara deI' De.putados, nO$ termos do art. 6!5 da conati
tuição Federal, o projato de Lei do Senado n· 42, d. 1992, constante

dos aut6qrafod em anexo, que "dispõe sobre despesas de caráter &1

911080",

,»1l'1\AFII?'" Sea:ETA~IA

Em~/-kLJ~s..Ilor~.C:~ári~. Geral da Mesa..;;p., -..;o;. -
0_. INOcêNOO

PrIm.lro So<m

- PL 3,290192 - do Senador Pedro Simon • que "dispões sobre
despesas de caIáter sigiloso (limitando someitte 30S órgãos cujas nonnas de
criação estabeleçam competência para desenvolver atividades sigilosas relativas
à segurança da sociedade, do Estado e do País)",

A Sua Excelência o Senhor

Ileputado INoctNCIO OLIVEIRA

DD. PriE.eiro secretário da Câmara dos Deputados

jv/.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.290/92

Nos termos do art. 119, caput, li do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente det8fl'llinou a abertura - e divulgllção na Ordem da Dia

das ComissOes - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 29/05195, por
cinco sessões. Esgotado a prazo, niio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 8 de junho de 1995,

;érciJ!/f;Vllar
Secretário

Of, CDN-PI 0=1.<1.195 Brasilia, 10 de abril de 1995 COMISSÃO DE DEFESA NAQOl'lAL

7'."

1- RELATÓRIO

Senhor Presidente

Nos tennos regimentais, e tendo em vista tratar-se de~
. ente ao campo temático desta Comissão, solicito a V. ~'. auto~

::vidências no scutido de incluir este órgão técnico para, em audienClll, pro;em
parecer sobre as proposições !lIIl anexo. .

Atenciosamente

é-~t:-< ("é~
- i' MAURICIO CAMPOS

• l'tesidente ~.

A Sua Exce1incia o Senhor
Deput&do Luis EDUAlIDO
DD, Presidente d& CInw'& dOI DeputidOI

O presente Projeto de Lei. de iniciativa do Senado Federal. objetiva disciplinar. em
termos orçamentários e progmnáticos, as despesas públicas realizadas em caráter sigiloso.

Com .... objetivo, o art. I' estabelece que ó.pos e entidades, da Admini.tração. podem
desenvolver atividades .igilo.... e o art. 2' estabelece que as dotações para es... despesas
seria incluídas na lei orçamentária anual. propiciando à Comissio mista pennanente de
Senadores e Deputados. prevista no art. 166; § 1', da Constituição Federal, condições de

. examinar e emitir parecer· sobre os planos c programas, e exercer o seu acompanhamento e

a sua fiscaJizaçio orçamentária. Tais despesas continuario a ser julgadas. em caráter

sigiloso, pelo Tribunal de Contas da Vniio (TCU). que comunicani. também em caráter
sigiloso~ ao Congres.ro, sobre o seu julgamento,

·Na justificação lio- Projeto. destaca:.u> 'que a proposta orçamentária que tem sido
·.submetida. anualmente, ao Congres.ro nia contem elementos que pennitam identificar OI

créditos'destinados u despesas de caríter."igiloso, e que ..... crédito. sio agrupados no
titulo(~serviços de terceÍfO's", discriminaçiG nlo 'suficiente para a identificação adêquada da

rea1izaçào das despesas COrrespondentes, IMé5mo o julgairiento do TeU, por vei\!S. 'estaria
prejudicado pela inexistência de parâmetros mais específicos para a avaliaçio dessas
despéSaS', . ,-.".",.
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o Proj«o recebeu parecer favarivel da Comisslo de COIlJlituiçio, JIIIliça o

CicIIdarà do'Scnodo FodIraI (deciIio t..riwiva), tanto em tertllOl de COIIIlÍlIICÍClt

ojuridicidode, qIIIDlO de màilo.

N. CImar& dos Deputado.. o Projeto em exame foi distribuído io~ ele
FOWIÇU e Trillutaçio o de COIlIlituiçIo e JUJIiça e de Redaçio, pua SUU~

,.;m.nws. EotrelIIIlO, Olll 10 de abril de 1995, o Presidente da Comíaio de DaIlIIa
NIcionaI, COlll O or. CDN·PI072195, solicitou ao Pretidenle da CImar& lIIlOrizaçID para
que a refmda ComiISio, em audiàlcia, proferiue, Iambém, pare= lObre a pnlPOtiçIo. A

propósito da lO1icitaçio, o Exm". Sr. Presidenle da C.... com o or. SGMIP n' 390195, ele
20 de abril de 1995, infiltmou haver defCrido o pedido fonnulado.

Aberto o prazo de emendas. a partir de 29 de maio de 1995, por cinco scuc'la, noa
1llll1OS do ano 119, capltl. inciso I, do Regimemo Interno, nlo foram recebiduernondu 10

Projeto, alé o esgotamento do prazo.

Eo relatório.

n· VOTO DO RELATOR

Ede todo louvivel que apenas os órgios e enlidades da AdmWstraçio aiacIos COIII

CO<IIpelincia pua realiDr atividades sigilo.... ligadas a 5<IlUf&I'Ç& da Soc:íedade e do

Estado. eslejam autorizadas a efetuar despesas d.... natureza. confonne preceitua o ano
I'. Aliás, nio se pode enlOIldcr como poderia ser diferente, haja vista que IIÍS dapau,

embora siBiIosu. sio sempre submetidu aapreciaçio dos órgios compete1lles (TCU o
ComissIo mista de Senadores e Dtputados), que em última anili.. tem competéncia pua
aprovi-Iu ou rejeiti-Iu, podendo, assim, estabelecer responsahüidades pela sua .-.aI
mi. apIicaçio.

Enlmanto, forçoso é, também, 1cmIxac que os recutSOS destinodos .. cIool>-.de

C&IÍIIr sililooo lém uma BtJllde faixa de atividadea p........ eJpeeífic:açio, podoDdo ir
daqueIu realizadu, em aeral. por órpos de inteligCncia, iquelu de SOJIlIf&IIÇ& _ ..

da. induluial, .. de 0SIUd0s e pesquisas, io necessárias arealizaçio de~

açllos administrllivu, e lIaIÍlU outrU. Dific:ilmente ser·...â capaz de Iislar o~
todas u atividades e respectiva despesa. Mormente se se considerar que ..... aúvidIdeI
muitu vezes decolTOlll de acollleCimemos conjunturai.. nio possiveis do se prever com •
anr.codàIcia -.ária p.... que se posa0 estabelecer a dotaçIo orçamenIiria de modo •

fiz« face a sua despesa. o que, om muitos caso.. implica prazos que poderiam ser de llÍ

doia anos de anteeipaçio.

Coaludo, q1I&lldo do inicio da tramitaçlo deste projeto de 1.Ii, na ea-a doa
Dopuudoo, em li de JlCl-*o de 1992, alsumu 80SlÕOS p&SIIt&III' _ R&Ü&dII juaIo.
ÓIJIOS intorvenieht... quentO ao procouo de ospccificaçio e uamitaçlo da dolaç6es, beal
como do~ da deIpeau sisiJous correspondentes. Verifi<:ou.se, ensio. que na
rooIidade nIo havia cIuIiIicaçio funcional.programitica especillca com .... l!JlIIidade,

tomalIdo diliciI, portantO, .VIliar as dcstinaçóes sigilosas.

AsIim, através de orialltações emaoadu dos órgios citados, ainda que nIo tivaM

sido docrctada a lei referente. puaou-se a adotar, a partir de 1993, uma sitcamâIica
lrazendo lIlIior deralhamemo pua ..... operacionalizaçio, panú:ulmnenlo qu&IIIo ao
esubelecimento de uma clusificaçio funcionaJ..programitica especifica. Desse modo, ja no
lllÇlImOlIlO pua 1994 aparece, no quadro do detalhamento da despesa, a eopecíticaçio pua
O desenwlvimento de ações sigilo.... mostrando que os órgios quo recebem _ tipo de

dolaçio estIO-;so adaptando anova siSlematizaçlo.

- coai poIitiYa. proposta _ do Projeto do Lei n' 3.290, de 1992, e assim
opíIIInoa~ ...... aprowçIo.

"·'--"'/:f:tb
Da\lUtado Nélson Otoch

Relator

PARECER DA COMISSÃO

ordillÚi. r ••li••~ ~oai'./I0 ti. Defua Nacional, em reuniio
Lei n" 3.2'0192 no. t;!!...·Ptlrovou, unaniJaeIMnte, o Projeto do

, ..- o parecer do Relator.

I.tiver.. pr•••nt.. OI Sanhore. DeputadoSI

Il&urlcio CUlpO. - P itl• Paulo Delgado, Vlc.-Pn.itl.nt. :e.. ento, Elton Rolmelt
-.rbl.r1, AntOnio r.ijlo Arn ieI mer W.ntleror, Il&rcelo
Llaci.no PLantto lIoio'~ Li· iOk Il&tI.ira, ".l.on Otce:h,
lIe81ander IfOel ~ li pn , Joa' Genolno, Paulo
JaJaa JCaJ:fina. O ve1ra, Jair Bollonaro, Luciano CaltX'o 11

5.1. tia Comb.lo, em 26 tio outubro do 1995

~Y~--::~
- Dep tatlo ~~~~o~

Pr.oitlento .

ClIIIISSIO DE FINANC:AS E TRIIUTAC:IO

TDItO DE RlCEIIItt:NTO DE EMENDAS

PIIOJETO DE LEI NR J. 290/92

Ne. torao. áo .rt. 11' t. .
tia CI••ra dos O.,utados it caflU ..... da Rellmento Interna
I ••aluclo SI 1./ • • ar.do PRlo art. 112. I. da
.. di 1 i 91. o Ir. IIr•• Jdantr dl'teor"'inau a atl.rtu.... _

YU ••C: o na OrdeM do Oi a da.~ Co. i ••õe. _ d.
a ..re!entacla de e.enda.. a "art Ir de 16/ 02193 p~:~o c~~~:
:~:;:::: E••atado o ,.,.azo, nla fora. rC'c:eb idas' «••nda. ao

Sal. á. Coa.u.o••" :ZS á.fevereiro á. 1991.

Sac:retár la

COHIssAO DE !'IIIANCAS E TI!IDUTAç,I;O

TZJIIO DE RECEBIl4E1CTO DE EMEllDAS

PROJETO DE LEI 119 3.290/92

No. termo. do art. 119, caput, I, do negimento Interno

4a Cllaara do. D.pu1:.do., .lter.tlo pelo art. 19, I, da Re.olução n9 10

d. a'1, o Sr. pr"ident. d.1:.nrinou a .ber1:ur•• divulg.ção na Ordem

do Di. 4a. Coaio.õ•• d. prazo para apre••n1:ação de emenda0, a par

Ur d. 21/ OJ / 9S, por cinco ••••õ••• E.go1:ado o prazo, não foram

r.cabida. eaenda. ao proj.to.

Possivelmente. alJIIIID tipo de detalhamento deva ser, ainda, realizado. para o
completo atOlldimento aos termos do Projeto, pmiculannente. quanto:

• â adoçio de procedimentos, no Sistema Integrado de Administraçlo Financeira
(SIMI), de modo a pennitir o sigilo;

- â dellniçlo dos órgloi com competência pua d....volver atividades siBilo...;
•acriaçJo de normu complementares que regularizem. presraçio de COIIIU da

dapausigilosu.

Coal reIaçIo ao campo lemitico da Comisslo de Defesa Nacional, previsto no ano
32, incilo V, do RqilllOlllo Interno da C.... julsamos que o pracmo Proj«o,

0IIabeI0cald0 uma especificaçlo tranaparentO para os gutOS públicos com aIMdades
siaiIosu nIo cria obslicuIos aatuaÇio dos órpos que tratam desse tipo atividadea, quondo
.. variIIca que ..... despesas do operac:ionalizad rotineiramente, pelo SIAFl, e lIlIo

llIjoitu â aprovaçio do TctJ. ólllO awciliar do Con;resso n. fiscalizaçio cordIliI,
fillMceira, orç&IIl<IUria, operocional epatrimonial da Uniio.

Pelo expclItO, estri-. sob o ponto do vista da Comisslo de DeI'esa Nacional,

Sala d. Coai..ão. .11 6 d. abril

~
S.cretiria

, '\ '>-t ..

d. 1995.
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COMISSAO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇJ.O

I - RELATóRIO

o projeto em apreço trata da. despesa- de
caráter sigiloso, eatabelecendo que a lei orçamentotria dever4

destinar dotaçOes específicas para as despesas deSS8 tipo, de

modo que a Comíss30 Mista d. ,rlanoa, Orçamentos P11blicoa e

P'lscalizaçao desta Casa e o Tribunal de Contas da Uni30 po••aa

adequadamente ezaminar e pronunciar-se sobre a pertinência da

destinação dos créditoa previstos ..

Em sua justificaçlio, o Senador PEDRO SIIlON

apóia-se no princ;(pio da publicli2ada doa atos da Adminiatraçlo

Póblica, enunciado no art. 37 da Carta Magna, lembrando, par6a,
que esse dispositivo constitucional há que ser aplicado coa

observAncia da restríç30 imposta pelo art. 5,a, inciso XXXIII, da

própria Conntituiç3.o, que excetua aa informações cujo .19110

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Eatado

daquelas que tu o cidadlio o direito de receber do. drglo.
públicos.

Refere-se, ainda, o ilustre Autor do projeto ao
Decreto-lei n2 200/67, que determina, ea seu art. 86, saja. faita

ea sigilo a movimentaç:lo doa créditoa destinados à real1zaçlo d.

despesas reservadas ou confid8nciaia, para ea seguida eaclaracer

que as propostas orçamentárias submetidas anualmenta a.q
Congresso Nacional nao contênl a indispensiS.vel identificaçao
desses créditos.

Elisa situaçc10 - considera o Senador PEDRO SItIlH

- prejudica o desempenho da funç40 fiscalizadora do Congra••o

Nacional, com auxílio do Tribunal d. Contas da Uni.o,

propiciando mau uso de recursos por parte de agentes Pl1b11co.
pouco escrupulosos.

De acordo com o proj eto, o exame daa d••p••••
sigilosas pela Comia.ao Mista do Congresso Nacional, bea cc.o o

julgamento dos responsáveis pelo Tribunal da Contas da Uniao a a

comunicaçi!.o a ealle respeito ao Conqres.o Hacional, .arla feito.
em caráter sigiloso, visando a prallervar nAo 86 a segurança do

Eatado, mas também o direito do. cidad:loa, ezercido por ••u
legitimas representantes.

O projeto foi -aprovado pela CoIúsaao de

Constituiçllo. Ju.tiça e Cidadania do Senado Federal (decislo
terminativa), quanto à constitucionalidade, ~ juridicidada e ao
mérito.

Na Cllmara dos Deputado., foi inicial.-nte
distribuído para ""..... d.sta Coaiealo e da COIlisslo da

Conatituiç!.o e Justiça e d. Radaçao. Deferido, porá,

requerimento apresentado pelo PrAsident8 da COlliB&3.0 de Dafa••
Nacional, a proposiç:lo foi encaminhada àquela CO.fSBlo, que o
aprovou por unanimidade.

o projeto est4 submetido ao exllJU desta
Comissao, para que se pronuncie quanto à. adequaçAo orçamentAria

e financeira e ~o ao drito, nl.o tendo recebido emenda. no

prazo regimentalAI~\l

II - VOTO DA RELATORA

Inquestionável a importância da matéria tratada
no projeto de lei em. apreço. O gasto pdblico - seja ele qu.l tor
- nla poda ser qlobalizado, a autorizaçao da. despe.a deve

diflcriminar sua natureza, objeto e finalidade, e a d••tinaçlo

doa recursos públicoa t.. de ser perfeitamente conhecida pelo

Congres.o Nacional, no exerc1cio de sua mis.ao constitucional d.
fiscalizar o. atos praticados pelo Poder Executivo.

Nada maia indesejável para o --cidad!o-

contribuinte que ver aplicado mecanismo de burla do controle e

tiacaU.zaçlo da de.pe.a p1lblica, mediante desvirtuamento do

conceito de de.p••a &1q1lo.a ou confidencial, o que é próprio
do. r.gi"s totalitArio••

IgualJlante inque.tiomivel, por outro lado, a
nec••sidade d. .arem dasenvolvidoa programas e projeto. d.
car4ter 8ig1lo.0 pala Govamo Federal, pr4tica, na vardada,

coaua a todo. oa paiae. que tia mínima noçao do que repreaenta

sau. próprio. interA••e. nacionais diante de outro., muita.
. vese. conflitantAs.

um país gigantesco como o nOBSo, com as riquezas

naturais, a produçAo agropeeuAria e industrial que po••ui, coa
\la dos maior.s produtos intemo,!l brutoB do planeta, t ..,
obviaaente, UIIA boa quantidade de assuntos sob constante.
ob••rvaçao e pra••lo extem...

Apena. a título de ""lllIIplo poderia ser citado
COJllO projeto estratl6gico vital para o Brasil a liqaçao econOmica

- • rodoviAria - COla o Pacífico, paralisado debaixo de pres.ao
externa.

Para que WI. país possa ter a pretens&o de WI. dia/
afirmar-s. no plano mundial, naces81ta aprender a dafende!f.j

malhar seus lntare.aes, coaaçando por tratar em. 81q110 aquilo
que, divulgado eJII momento inadequado, pode ser in:viabiliz&do.

o proj eto d. lei ..... exame tem a grande virtude

da raconhecer tanto a nece.sidade de realizaçao d. d••pe.iJ8

"iJlpublicAveia", como a nacessidade da sau controle pelo
COngresso Nacional ..

Caba, poro, observar que., r.c.onhec.ida a.
naceaaidade de existência deaaaa despesas, dave também o E.tado

providenciar para que aa informaçOes siqilosas a elas relativa.
permaneça-. como tal.

H••se santido, faz-se indispensável que o.

a9ente. p1lblicos respon.Aveia pelo' exame doa gastos 819il080&

saj... re.pon.llbilisados criminalmente por qualquer quebra do

sigilo ou confidencialidade da. info1'lllllçlles a que tiver.. acs..o

no da• .-penho de sua funçlo fiscalizadora.

coa a adoçA0 da mecanismo preventivo adequ.do

contra eventual quebra d. sigilo,. ~ fica resguardado o interes.e

da sociedade brasileira sob oa dois aspectos fundamantais da

qu.stAo: por WI lado, o Congreaso Nacional" pa••a a controlar aa
gasto. secretos e a fi..calizar a atuaçAo dos aqante.

r ••pon.ávei& por 8ua efetivaçao; por outro lado, fica

e.tllbal.cido _canie.o d. preservaçlio da confidencial.idad. das

inforaaçõ•• relativa... da.pa.a. r~.liz.daa.

Tendo por tito abriqar, no texto do projeto ea

apreço, di.po.itivoa que contllUlPlem aa preocupaçOcs acima.

expoatas é que proponho a aprovaçAo do Subatitutivo anazo, de

minha autoria, a fi. da e"itar indesej Avais conseqdl!nciaa da
aplicaçlo do projeto nos termos ea que e.tava originalmante
radigido, c.rtaaante nlo objetivadaa por seu ilustra Autor,

Senador Pedro Simo'}") \0 IJ
Iaport&, igualmente, mencionar que a. aprov&ç&o da

proposiçlo ... apreço virA ratificar praxe orçamentária j 4
aaparada pala leg1alaçl.o partine.nte..

A ea.e raspeito 'preceitua a Lei n2 9.4:73, da 22

de julho de 1997 - LDO/98, 6ZlI seu art. 18, inci80 VI:

.111 Art.. 18 • Hl.o poderio ser d••tinados

racursoa para atender a d••peaaa com.:

...................... ~ <ti ..
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VI - açOee de carAter sigiloso. salvo quando
realisadas por 6rqAos ou entidades cuja
laqislaçAo qus as -criou estabe'leça."' entre suas

o coapetlnciaa, o d••envolviaanto d. atividad••

relativas l sequrança da sociedade e do Estado e
qUe tanhaa c.,., precondiçAo o sigilo. co....tando
os valores correspondsntea de sub.tivid.das ou
suilprojetoa especificos;".

o Substitutivo que propomoe observa riqurosa.snte
esse dispositivo da LDO/9S. estabelecendo normatis.çlo
adicional, d. car"tar paraanenta, _ ••u art. 3R, pala qual oa

órglos e entidades que realis.. despesas de carAter sigiloso
c1a.......tar cada.tr~., para ..... .fia, no Tribunal de Conta. da

Uni&o e na Coaissao Miata de Planos. OrçUlSl1tos Pllblicoe e
Fiscaliz.çAo do Congresso Nacional.

Deada que adotado •••• diapoaitivo na. futura.
laia de diretriz.. orçaaentAriaa, ••ria quantido o controla doa
6rqlos rssponslYeis pela re.lis.çA~de despes.s sigilos.s. por"

coa • fluibllidade indispensl"el e inerente a esse tlpo de
...unto.

COIto _lo da prese orç tlri. antas menciODSda.
podemos verificar na Lei OrçaaentAri viqor, Lei n8 9.598. de
30 de deseebro de 1997, a sub.ti"idads "Desenvol"i_nto da AçOsa
de Carlter Slg11oso", constante da proqrauçlo da trabalha do

Gabinete da Presidlncia da Ilepllblic. - l'unc. ProqrUlltica:
03.009.0045.2950.0001.

Mo que se refere l cooop.tibilidade e .. ~çlo
ao plano plurianual, a lei de diretrizes orç.-ntlrias e .. lei
orçuantiria anual, tll8O. a conaiderar, _ oba.rvlnei. ao que
dispOe o art. 53. inciso II. COIIbinadO coa o .rt. 32. inciso IX.
.Unea h. do RegiMnto Interno dsst. C.... que • proposiçlo ..
apreço nlo iaplic. awunto ou diainuiçAo de receita ou despes.
P\lblicas e apres""ta conteMo esaenci.llUDte normativo. .. nada

ferindo as citadas ~is~s~çOes laqais .. "igor.

Art. 2Q NQnhuma despesa de caráter sigiloso será
realizada utilizando dotaçao orçamentária diversa da que

.atabelece o artigo precedente.

Art. 30 Os projetos e as atividades de carAter
a19il080 serAo executados, exclusivamente, pelos 6r98.08 ou
...tidades que eateja devid_te cadastrados para essa fim no
Tribun.l de Cont.. da Unllo e na Co..1ssAo Mlsta da Planos,
orçamentos P1lblico8 e Fiacalizaçao do Congresso Nacional.

Par4qrafo IInlco. Os órgllos e entidadea
uncionadoll neste artiqo enviaria anualmente ao Tribunal d.

Contas da U,niAo e ao Congresso Hacional, em. car6.ter sigiloso ~'1

relat6rio da execuç!o orçamentAria das despesas de que tra~
eet. lei. .

Art. 48 SerA anualllUlI1te levantada pelo Tribunal
de Contas da Unillo tOlllada de contas confidencial doa

responsl"eis pela ""ecuçllo da projetos e atividades de carAter
sigiloso no ""ercicio financeiro anterior.

P.rlgrafo único. O Tribunal de Contaa d. Unilo
julgara _ carAter sil!iloao as contas a que se refere este

artigo, cOllUDicando no meSllll c.rAtllr ao Congresso Nacional o
reeultado do julg.-nto.

Art. 58 O art. 325 do Decreto-Lei nO 2.848. de 7
de deseebro de 1940 - C6dlgo Penal, passa a vlgorar coa a
seguinte radaçAo:

"Art. 325 ..••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••

A proposiçlo a, portanto, adequad. e conveniente
do ponto de vista orçUlSl1t1rio e financeiro. e _rit6rla no
tocante à visibilidada dos g.stos P\lblicos. pelo qua votaaoa por
aua aprovaçlo, no. tarllO& da Sub.titutivo anuo, ela no•••
autoria.

S.la da Coaisslo. 1998.

I 112 CallUD.icar, antregar, (!ir.ta ou
indirataMnte, permitir ou facilitar a cOlllUDicaçlo ou a entrllga
a 9'Overno ou grupo ••trangeiro, ea raaao do cargo ou nlo, d.
informaçOea referentes aos projetos e atlvid.des aos quais

tenhaJa sido destinadas dotaçOell orçuentárias de carlter
sigiloso.

Pena - racluslo de 3 (três) a 15 (quinze) anoa e

I 28 Incorre na pena' pravista no I 18 dilate
artigo _. Il1o sando servidor pllblico. pr.tic.r qUalquer das
.çOea ali daacritas.

SUBSTITU'fIVO AO PROJETO DE LEI 1I11 3.290. DII 1992.

"Displle sobre desp_ de carlter sigl1080."

. O Congre••o Hacional decreta:

Art. III O projeto de lel orçamentAria anual,

encainhado ao Congreaso lI.clonal pelo Poder Ilxecutivo.
consignarl dot.çOes espacUicas para a uecuçAo de projetos e
atividades cujo slgilo saj. illlPrellcindivel ao desenvolviJUDto d.
econo..ia do Pala ou à sequrllDça da sociedade e do Eatado
br.sileiro.

I 38 Slo inforaaçOes par. fins deste artigo:
dado., c6dil'Jo., cifra., de.enho., planos, projeto., fotografia.,

docuUntos ou cópias da doC\lAell.tos. armasaoados .. qualquer
_ia, _ .apecial o. referent.. a t'cnic•• , t.cnoloqi••,

.istemas d. proc......nto autcuRAtizado d. dado., cOIlponente.,

equiP~tt.. e instal.ç6es, .. uso ou "'" deeenvolvimento no

Braail·II!)/)

Art. 60 Eata lei entra ... vlgor des dias após a
data da sua publicaçlo.

ParAgr.fo lInico. A alocaçlo orçuentaria das

dotaçOss a que se refere esta artigo conatarA do projeto de lei
orçaaent'ria anual segundo a categoria econ6aica da despe.a, COlll
observlncla do que displle o art. 38 desta lei.

S.l. da Coaissl,!,
""'~,. ~{Ü

,/
lleIp tada YEIlA CRUBIUB

Relatora

1998.
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COMfSsAo DE FINANÇAS ETRI8UTAC;Ao

TERMO DE RECE8IIIENTO DE EMENDAS AO SUBSTlTTUTlVO

PROJ!TO DI! LI! N- 3.2101I2

NelI *"tOe do .no 118, I I, do RegImno Irámo da CAmwa la
DIpuladoa, o Sr. PrIIicMnle dIte!mlnou a lIbarturII a dlvulQaI;Ia na Otdam do Dia du
ColnIIa6eI da prazo para lIpreIenlaçAo da emtndaI, a partir da 1ll1lW96, por cinco
...0.. Elgalado o prao, nIo faram racebldaI emtndaI ao lUbItiluliYo oftIrecido
pelorWtor.

SlladaComilllo,am 111daabril da1996.

11· PARECER DA COMISsAo

A Comildo da FNnça a TribulaçIo. em reunilo ordinária realizlIcIa

hai', ccncluiu, UlIInimamenle, pila nIo impIicaçio da matéria com aumento ou
dlmInuiçIo da~ ou da detpua Pllbficu, nIo cabendo pnlIltX1CÍarnenlo qI*1IO •

acIaquaçIo linanceira a~ a, no m6rit0, pila aprovaçAo do Projeto da Lei ri'

3.2llO-A/!l2, c:am SlIIlIIi1uINo,l1OIlIrrnoa do parK8' da Daputac\lI Veda CIUIiUa.

Eatlvaram~ OI k1horae DaputlIdoI Gannano RIQollD,

PraaidanIa; Naif Jabur, Faltar JUnior • Júlio C...., VlClI-Prftidanlas; AuguI10 VlWirDs,

ManOII Cutro, ...... GoiI. 8aulo Queiroz, AmlIIdo M~ira, Luiz CarIoI HauIy. Max

ROIM1menn. Robarto Branl, Silvio Torru, Veda Cruaiul. Edlnho Baz. HarmaI

P~Io, Pedro Novail, DalIlrn NeIIo, Fernando RIbu carli, Firmo da CUlIo, Vania

la 8anloa, zatra Razanda, JoIé AugusIo, JoH CIrIoI Vl8ira, MlIQI10 Baar, FaIIpe

MIndaI e MarilI Conceiçio T_.

...-rI'flI'I'IVO ADOrIllO nu CIlIIIIIUO

"DlapC1a IIllbn, daapMM da car't.., aI9U"",,"

o çoovra.ao MaclODa~ dac~.ta:

Art • .li o p~j.to ~ 1.1 orç_t'da ......1.
_~ ao ~.ao Macl~l pelo' Podar laacut1Yo.

_19'1..,6 dotaÇMa .....ciflc.. pera à' uacuçao da proja_ •

a~Yldad.. cujo .19Uo' nja 1IIP....Clft4iv.l ao d••envolvl....to'da

~a do Pa:t. OIS • ~llIlça da ail!:ladada a do Eatado

t1r..Uelro.

Parigrafo \1nico. A alocaç!o arçamentAria das

dotaçll.. a que .a rafara ...te artigo constará do proj eto de lei

oJ:ç~t'ria anual ••gundo a categoria econômica da despesa, com
ob.erv&nci. do que diaplle o art. 3" desta le1.

Art. 252 Henhuma despesa de caráter sigiloso será

r..lizada utilizaRO dotaçllo orçamentária diversa da que
utllbalac. o artigo precedente.

Art. 3R 08 projetos e as atividades de caráter

.19110&0 sarlo executado., exclusivamente, pelos 6rq4os ou
-.tidad.. qua eatej aa devidamente cadastrados para esse fim. no

Tribunal d. Contu da Unilo e na Comiss!o Mista de Planos,

Orç~to. P\u»licoa • Ftacaltzaçlo do Congresso Nacional.

'arl.grafo 1lnico a O. 6rgaos e entidadea

MIlcionadoa n••te artigo enviarao anualmente ao Tribunal de

Conta. da UDilo e ao CongreBao Nacional, em caráter sigil080,

relatório da ezacuçao orçamentária das despesas de que trata

..ta lai.

Art. 40 SarA anualmente levantada pelo Tribunal

da Contas de Un1&o t"",,,da de contas confidencial dos

r ••pocls'vaia pala exacuçlo d6 projetos e atividades da carAter

atQ'iloao no exercício financeiro anterior ..

Par6qrafo l1nico. O Tribunal de Contas da Uniao
julvar' _ carAtar 819110110 a. contas a que se refere elite

artlvo, commicando no DlaUlO car.ter ao Congresso Nacional o

re.ultado do julg_to.

Art. 52 O art. 325 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7

de da.~ro da 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a

.equinta redaç&o:

"Art. 325 ..

S lA Comunicar, entregar, direta ou
indlretamante, penaitir ou facilitar a comunicaç!.o ou a entrega
.. IflJOvarno ou grupo estrangeiro, ea raza.o do cargo ou nl.o, da

informaçllea referentes ao. projetos e atividades aos quais
tenh&a sido de.tinadas dotações orçamentArias de caráter

&1'1110• 0 •

Pena - reclusao de 3 (três) a 15 (quinze) anos e

S 22 Incorre na pena prevista no § 12 deate
artigo quUl, nao sendo servidor p1llilico, praticar qualquer das
açllea ali da.critas.

5 30 Silo informaçlles para fins deste artigo:
dados, códi90., cifra., deaenhos, planos, projetos, fotografias,

docwaento. ou cópias de documentoB, armazenados em. qualquer
_ia, _ especial o. raferentes a técnicas, tecnologiaa,

.1st_a da procea.amento automatizado da dados, componentes,
equipa.antoll e instalações, ea UBO ou em. desenvolvimento no
Bras11.

Art.. 62 Esta lei entra em. vigor dez dias após a
" dats de sua publ1caçllo.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.290-8/92

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento

Interno da Clima.... dos Deputados, alte....do pelo art. 1° , I, da Re.oluçlo nO

10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordam do

Dia d.s Comissões, prazo p..... apresentação de emend.. a partir de 231041H,

por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebida. emendllB ao

projeto.

S.la d. Comissão, em 29 de abril de 1999.

. 64â..j~
SERGIO SAMPAIO CONSTREIRAS DE ALMEIDA

Sacreürio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

Trata a espécie de Projeto de Lei oriundo do Senado Federal dispondo sobre
despesas de caráter sigiloso que poderão ser realizadas por órgãos ou
entidades cujas normas de criação estabeleçam competência para desenvolver
atividades consideradas sigilosas no tocante á segurança da sociedade, do
Estado e do País.

A proposição também estabelece dotação específica em lei orçamentária anual
para a realização de tais despesas, que se~o julgadas pelo Tribunal de Contas
da União e examinadas pelo Congresso Nacioual.

Através do Parecer n. 311/92 (decisão terminativa), a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal manifestou-se
favoravelmente á aprovação da matéria. Encaminhado a esta Casa para revisão
(CF, art. 65), o projeto sob análise mereceu parecer favomvel de mérito da
Comissão de Defesa Nacional.

Já na Comissão de Finanças e Tributação, opinou-se pela adequaçio
financeira e orçamentária da matéria e, afinal, por sua aprovação, nos termos
do substitutivo da ilustre relatora, Deputada Yeda Crusius, com as altemções
propostas posteriormente pela precitada Comissão e aprovadas pela
unanimidade de seus membros.

Vem o Projeto de Lei a esta Comissão pllla pronunciar-se sobre a
constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Relativamente á constitucionalidade da proposição em causa, nada vislumbra
se que possa eivà-Ia de qualquer vicio. Pelo contràrio. Enxergamos perfeita
harmonia entre o seu conteúdo e o do inciso XXXIII do art. 5° da Constituição
Federal.

Tampouco encontramos no projeto qualquer nódoa de injuridicidade, eis que
inocorre, na espécie, conflito material entre o seu texto e a ordem jllridica
vigente.

Quanto á técnica legislativa e á redaçio' utilizada, O presente projeto de lei
prevê cláusula de revogação genérica, incompatível com o teor do art. 9° da
Lei Complementar n. 95198, que sem objeto de correção.

No tocante ao substitutivo apresentado pela nobre Deputada Yeda Crusius,
com as modificações adotadas pela Comissão de Finanças e Tributação, há
reparos regimentais a fazer.

Com efeito, estabelece o art. 5S do Regimento lntemo da Câmara dos
Deputados que "a nenhuma Comissão cabe manifestar-$C sobre o que nio for
de sua atribuição específica:' Já o parágrafo único considera como "nio
escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo. o lIlCIIIIO
3I:OIItecendo em relaçio ás emendas ou substitutivos elaborados com vi01açio
do art. 119, §§ 2" e 3° (...)."

Por sua vez, o § 3° do art. 119 do R1CD dispõe, i. verlNs:

"A apresentação de substitutivo por Comissw
constitui atribuiçw da que for competente para

opinar sobre o merito da proposição, exceto
quando se destinar a aperfeiçOllf a técnica

legislativa, caso em que a iniciativa será da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação."

Evidente está, pois, que a douta Comissão de Finanças extrapolou a esfera de
sua competencia ao dispor, no substitutivo, sobre matéria de Direito Penal.

No' entanto, considerando a oportunidade e a necessidade de se estabelecer
responsabilidade e penalidade para os que infringirem as normas previstas
neste PL, é de todo conveniente a adoçio do substitutivo oferecido pela
Deputada Yeda Crusius, com as modificações aproVlldas pela Comissw de
Finanças e Tributação e já sem cláusula de revogação genérica.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridieidade e técnica legislativa
do PL n. 3.920/92, do Senado Federal, adotando o substitutivo da Deputada
Veda Crusius e as alterações da Comissão de Finanças c Tributação.

Sala da Comissão, 14 deJunho de 1999

~-e..1:..s
Deputado INALDO LEITÃO. Relator

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio, em

rennião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitueioaalidade,

juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n" 3.290-8192 e do

Substitutivo da Comíssio de Finanças e Tn"butação, nos termos do p.-eeêr do

Relator, Deputado lnaldo Leill1o.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e rDaIdo Leill10 - Vice-Presidentes, Jaime Martins, PalJIo

Magal1u1es, Vilmar Rocha, Cezar Schirmer,. lédio Rosa, Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio, Zé Índio, André Benassi, Jutahy Junior, Moroni TorpD,

Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zulaie Cobra, Antônio Carlos Biseaia, Geraldo

MageIa, José Dirceu, Marcos. RoIim, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar

Moreira, Gerson Peres, Luiz Antônio FlelllY, Fernando Coruja, RoIand LaviJIIC,

José AntÕDÍo, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Cláudio ea.;.do,

Or. Benedito Dias, Luis Barbosa, Paulo Marinho, Antônio do Valle, GuItavo

Fruet, Nelson Pellegrino, Celso RussoniaDo c Jair Botsonaro.

Sala da Comissão, em 12 de agosto de 1999
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PROJETO DE LEI N2 3.456-D, DE 1997
(Do Sr. Jair MenegueUi)

Institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio. equiparando-o a atleta
profissional e determina outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e Família. pela aprovação. com emenda; da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público. pela aprovação; da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação deste e das emendas nOs. 1 e 2.
apresentadas na Comissão. e pela rejeição da de nO 3; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa. com emenda. deste e das emendas apresentadas na Comissão de
Comissão de Educação. Cultura e Desporto.

SUMÁRIO
( - Projeto inicial

II- Na Comissão de Se!,'uridade, Social e Família:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Emenda oferecida pelo Relator
- Parecer da Comissão
- Emenda adotada pela Comissão

lII- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- Termo de recebimento de emendas - 1998
- Emendas apresentadas na Comissão (3)

- Termo de recebimento de emendas - I999_(nova leb>islatura)
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

V- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Emenda oferecida pelo Relator
- Parecer da Comissão .
- Emenda adotada pela Comissão

o Congresso NaCional decreta:

Art. I· Considllra·se atleta pralissianal o pela de rodela cUJa

Oll\'ldad. ConSISle na panlclpaçlo. medianle remuneroç3a pacluada em cantrllta prapna.

.m pro..s de destreza no dorso de anlmols equinas ou boVinas.•m lamelas plllrOClnlldas
par .nlldades pubhcas ou pmadas

Parigrafo unlco. Enlendem·,e .omo provas de rodeiOS :li

monlan:ll em boVinos e equlnos. os vaquejadas e provos de laço. promO\'I~ par

.nlldados pcjbhcas ou pTlv.das. além de ourm .rlVldades protimM.I5. da rntíi&hdode
organll4das pelos allelos e enlldades dessa pritica cSl'9n...a· .••....-...

.---'
An. 2· () cantrlla "ê~j"ebrado entre o enlidade promolor. das

prO\"lS de rodeiOS e o pela. ,?llJigltôrí;~ente por escnto: deve canler:
•.... ·r;··ã·qUllliticlçlo du partes conrrar:anles:

..'" - 11 • o prazo de vílcncll que sera. no mínimo, de 4 (quatro) dias e.
no mi"imo de 2 (doisllnos;

" 1I1 • o modo e • forml de remuneraç30. especificados o vllor

bislco. os premlos. llS irallticlç6eS. c. qUlndo houver. llS boniticaçOc:s. bem como o \'alor
das lu\·••. se prevllmente convencionadas:

IV • cliusula penll para IS hlpoleses de descumprlmenlo ou
rorn(llmemo unllalerll do conlralo.

§ I· E obngolôrill li conualaç30 pelas enlldades promoloras de

seguro de \Ida c de .cldcnles em fllvor do pelo de rodeiO. compreendendo Indenl7.1Ç6eS

por morte e Inv.hdez permanenle no \'lllor minlmo ae RS 10.000.00 (dez mil reIIS/.

devendo csle valor ser aluahzado.• panlr da publicaçlo d.sla lei, com base na Ta..
Referencial d. Juros - TR

§ 2· A enlld.de promOlora que esriver com o P'lx.menlo da

remuneraç30 d. seus atlelas em_auaso. por penado supenor a tres meses. nlo poderá

panl.'l"'r d. qUllqu.r compo:llçio. oliclal ou .mlstosa.

Art J. O canuaro eSllpul~rá. conforme os uSOle costumes de cm

re!llo. " ,"'CIO. o termino normal da Jomlld. de Irlbalh<l. que n~a poderll e,ced.r li I
(onol hora~ por dia.

Art. 4· A celebr.çllo de conlrll1o com maiores de 14 (quatorze)

lnos e menores de 21 (vlnle c um) anos deve ser'precedida de e,presso aSSAOnllmonto de

seu responsavel lepl.

P.rigrafo umco. Apôs IB(dezol101 anos completo> de idade. na

f.lta ou negal"'a do Issenllmenlo do respon"v'el ·jegal. o cllnUOlO poderi ser celebrado

dlle13menle pelas I"'rtes medillnle supomento JudiCllll do assenllmenlO

Art. 5· Par. fins d. fihaçio ao Regime Gerll de Prcvldencla

SocIal. ,"sllluido pela l.CI n· B213, de 24 de Julho de 1991. o pelo de rodeio é

conslder.do segurlda eqUIparado a Irabalhador aUlônomo. devendo contnbull na forma'

preVISla no.rt 2t da 1-"1 n" I 212. de 24 de Julho d;;- 1991.

Arl 6· A conttíbuíçlo pua a Squridade Socill de

....ponsabilidade da enlidade promotora das provas c:onespollde a' IS% (quirw: por c:etllOl

da imponlnci. palll ou credilada • titulo de rcmuneraçio aOs peiles de rodeio.

sujcilllldo-se linda • entidade. no que couber. b demlis condiç&s previstas na Lei
CompIementar~·I4.de ISdejancirode 1'l'l6.

Arl .,. Esta lei enltl em villO" na d:tla de Slll publicaçlo.

AIt. .. Revogam·se as disposiçcles em contririo.

JUSTIFICAÇÃO

Tem sido cada vez mlis freqüenle nos ultimos lnos • promoçio

de espcticulos de rodeios que, vi. de reara. movimenllm vullOSlS CJIIIlIIiu de dinheinl c
que se utilizam de pecles para monl.nas em bovInos e eq4linos e puliciJllÇio em pravu
de laço. sem qualquer conttalO onde fiJlUTe/ll nonnas mlnlmu de proltÇJo c selUfl'lÇa
illliividual.

A allvldade do pelo de rodeio••m virtude de Sua lIatureU, deve

ser equiparada i do alleta prolisslonll. respel1adas AS SUIS Singularidades c • livre

lleJOClaçio entre AS partes inreressadas • os própnos pc6es e as en/ldad<.'S que os

COllIrar:am.

Nio se pode prelender um. lei ngida que inIba I COlIlrataçio 10

Invés de C>llmuli·la e. portanto. opIImas por estabelecer cliusulas minlO\lS de proIeÇio I

fim de assegurar 10 pelo garantIas bisICu que hoje nIo sáo alllda respellldu.

EllOlôrio o lII'ande numero de aeJdcnles que ocorrem nesse tipo de

llivldade ASSIIl!, Julgamll5 nccessinl a obrigaçllo de ser feito um "curo de vrda e de

acidentes em favor do .1Iela. cujo valor mínimo do premio. em caso de mane ou Inv.lidez
oJaIIIIllCnle. e de RS 10.000.00 (dez mil rCalSI

Além disso. o conlralo enlre o .Ilerll e a enlldadc prOlllOlora ck.'Ve
ser ~~I~brado por ,...nlo • conler • qUlhficllÇ30 dllS partcs. fOI1lll de remuncroç30. mul1.

por!""...um(ll'lm.nlo da cunlrlllo. enlre outros aspcclll5 que podem :;cr negocIados
t.l1~k'a,ncnlc entre:lS pan~s ou C'OICII\ílnl\:nlc

() inadlmpl.lncnto por anaiS de tr.s m~ses da .nlldadc promoIora

em fQY:u ;I rcrnuncr:u;âo de s.eus atlclas Implica a SUl não panlclp:aç40 em c\·cntos. Tal
IJpo de ·punlção· .sumula a enlldlldc • cumpnr SUl obri~.çao bislca do remUllCntr os
lll!cr:a.

BUSCA-se. ainda. li prolCt;llo do 'mellOt' de Id&dc. que Illlllbóm
/*IICIJll deS!IC upo d. allvodlldc. I) 0lC1lLll com uladc cnlre I~ e JI AIlOlI SOIIICnle pode

partICipar de rodeiOS proli"«IIl:I15 com Ae.pressa An....'tlcll do seu r''Sponsl\'el le....
Aelml dos Ii e ale 21 anos. o an"'nc•• pode ser .uprt!I1lda judiclalmenle.

() horano de IrAbalho deve respeitar os COSlI!InI.'S r.ClOllIis.
de\'Cndo. no cmlllUo. se; rcsrruA • Jomad:i ADUO I>oraidllÍnos.
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o pr~scnt~ proJeto. rcspcnJ.,ndu as condiçõcs C~lstcntcs na

atl\'ldad~ uu peão lho: r~lU. sem Intcrtcnr na mesma. cna apenas condiçlks c garantias

basll:ns rara proteger lal 3U\ldadc.

Nesse sentldo, .1 (lrOfkl!>IÇ::lO prc!\'e contribUIção 1.J3 cnudndc

promotora. bem como do Deão dc,rl\J~lu parn 3 ScguruJadc Soem!. de modo a garanllr..lhc

proh..,\:àll prC\ldcnclana. na tilrnl3 UC bcncticlu~. cumo apo~ntad\lrI:l c p.:nsdu

Consllleran<!o-se as peculiaridades da atividade de peãu de rodeio
e o alUal emgio de organiz.açlo da cO"'go,," em le"l'os nacionaIS, decidiu·se pela
equlparaçlo desle ao segurado lrabalhador aUlônomo. para fins de filiação e de
COIlmbuiçio Jl'CVidellCll"a, '

Por oulro lado, a conlnbuiçio da entidade promolora ficou
"Ilbelcclda na base de 15~~ doremuneraçio paga aos peiles de rodeiO. nos mesmos

lemlOs preVIStos pela LeI Complementar n' 84. de 18 de janello de 1996. para os casos de

emprcsas e pessoas juridlcas que controlam "''''IÇOS de prolisslonals autônomos,

Como se v., °proJelo de leI em leia per5Cgue, ...im. o obje/lvo de
eslipular nonnas básIcas para o contraIo celebrado entre os enlidades promotoru das

provas e os peiles de rodeios. prevendo ainda fonna de enquadramento para fins de
conlnbUlçAo e de dirello aos benelicios da previdcllCla socIal.

Cenos da Imponincia da preJenle proposiçAo e de seu elevado
COIlleúdo de Justiça social esperamos conlar com °apoio dos ilustres membros de"o Casa
pua Illranur a suaaprovaçAo,

Sala das Sessões. em 6 de a80510 de '997

" I

DeP;L:IR ~NEGUELLI

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991'

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFICIOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TiTULO I

Da Finalidade e dos Princípios Básicos da Previdência Social

Art. Io - A Previdência Social. mediante contribuição. tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutençlo.
por motivo de incapacidade. desemprego involuntário, idade
avançada. tempo de serviço. encargos familiares e prislo ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente.

Art.2° • A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e
objetivos:

I • universalidade de participação nos planos previdenciários;

11 - unifonnídade e equivalência dos beneficios e serviços às
populações urbanas e rurais;

111 • seletividade e distributividade nã prestaçlo dos beneficios;
IV • cálculo dos beneficios considerando-se os salários·de

contribuição corrigidos monetariamente;

V - irredutibilidade do valor dos beneficios de fonna a preservar
lhes o poder aquisitivo;

VI • valor da renda mensal dos beneficios substitutos do
sah\rio-de- contribuição ou do relidimento do trabalho do segurado
nlo inferior ao salário mínimo;

VII - previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;

VIII • caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em
especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.

Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste
artigo será efetivada a nível federal. estadual e municipal.
................................................................................................................

LEI 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991

DlSP~ SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL. INSTITUI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TiTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPíTULO 111

Da Contribuição do Segurado

SEÇÃO \I
Da Contribuição dos Segurados Trabalhador Autônomo, Empresário

e Facultativo-

Art.21 - A allquota de contribuiçlo dos segurados empresários.
fiM:ultativo. trabalhador autônomo e equiparados é de vinte por cento.
incidente sobre. o respectivo salário-de-contribuição mensal.
obIavado o disposto no inciso \li do Art.21.·AIf. -""",,", CUIIf ndoçüo dUÚ<J (H/a ~ida P",••,úrla ft.....'" /.46J·/S, de

'"11911
• O texto deste "uput" dizia:

"ART.21 • A alíquota de contribuição dos segurados empresário.
facultativo. trabalhador autônomo e equiparados. aplicada sobre o
respectivo salário-de-contribuição. será de:

I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de valor
iaual ou inferior Cr$ S1.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);

li 20% (vinte por cento) para os demais
salários-de-contribuição."

I

Parágrafo único. Os valores do salário-de-conlribuiçãO serão
reajustados. a partir da data de entrada em vigor desta' Lei. na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
.beneficios de prestação continuada da Previdência Social.

• IJQI't:Í/(ruju LI'''' rbiuçikJ dada pela MedIda I'r"v,sôrUJ númc!rf) 1.-I6j~/5. de

li IJ7 /997 •

• O texto deste parágrafo dizia;

"Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vígor de~ta Lei. na mesma
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q,oca e com os mesmos Indices que os do reajustamento cios
beneficios de presllçlo continuada da Previdência Social."

LEI COMPLEMENTAR 84 DE 18 DE JANEIRO 1996

INSTITUI FONTE DE CUSTEIO PARA A
MANUTENÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL,
NA FORMA DO § 4- DO ART.195 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

• .Art.l- - P~ a manutençlo da Seauridade Social, ficam
Instltutelas a selumtes contribuições sociais:

I - a carao da empresas ~e pessoas jurfdica, inclusive
coope~i~, no valor de quinze~ cento do total elas remuneiaçGes
ou ~tribulções por ela pagas ou creditadas no decorrer do mas, pelai
servIÇOS que lhes prestem, sem viÍlCulo emprepticio, OI seauradol
empresúios, "trabalblC10res .autônomos, awlsos e demlis penou
flsicu; e

11'- a clJ'lO da coopCrativa de trabalho. no valor de quinze por
cento do total da importlncia paps, distribuldu ou creditada a
seus cooperados. a titulo de remuneraçlo ou retribuiçlo pelos serviços
que prestem a pessoa jurfdica porIntermédio dela.

An.r • No caso de bancos comerciais. bancos de investimento,
bancos de desenvolvimenio, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de c~ieo

imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de titulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil. empresas di
scguros privados e de capitaliuçio, agentes aut6nomos de se....
privados e de crédito e entidades de previcUncia privada abtrtII •
fechadas. é devida a contribuiçlo adicional de dois e melo por CIMO
sobre as bases de cálculo definidas no Art.'·.
.............11 .

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

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA

TERMO DE RECEBIME~:ro"il~EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.456197

Nos termos çlo art. 119. c.put, I. do~

Interno da Câmara dos be,;utadosi o Sr. Ptrlsidente datenninou

a abertura - e divulgaç40 na Ordein do Dia das COII'Iiu6N·~

prazo para aprasentaçSO de emendai, a partir de 28 de lQIllIIll
de 1997, por cinco "S8SSÕllS. ES,i;:aao o prazo, fito MtIIII
recebidas emendas 80 projeto.

Sala da Comiato, em 1b\de uIembro de 1887.
I

.,/
1

o,i ." •.

JorgeH~8~O
SecI8t~

I
I

COMIssÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

I- Relatório

TrlIta-se de Projeto de Lei que"disciplina, por normas gerais. a atividade
de pelo de rodeio, equiparando-o a alieta profissional.

O litigo I· cuida de estabe1ec:er equipll'lÇio do peio de rodeio à
CIIeJOria de atleta profissional sendo, portanto. contrallldo e remunerado COIIIll

til, bem como de especificar a ltividades de rodeio que se enquadram ÜI CIIAI.

Enquanto que o paràgrafo tinico defme a expresslo "provas de rodeio"

O litigo 2" estabelece os requisitos essenciais à vaÍidade do contraio
celebrado entre a entidade promotora, os atletas de rodeio e entidades
esportiva. No plligrafo primeiro, do mesmo artigo, está prevista a
obriptoriedadc da conlrlllaçio de seguro mínimo, cujo valor se encontta
apecíficado, para cobrir eventuais acidenles ocorridos com os lIl1etas. Já o
Jlll'Íll'lfo segundo, condiciona a plrticipaçio da empresa conlnllanle. em
competições ofICiais 011 amistosas, à quilllÇio dos débitios salariais vencidos há
mais de 3 meses.

No litigo 3°, determina wna jornada de trabalho nio superior a oito (08)
horu diírias para os atletas de que traia esta lei.

No II'liIO 4", se encontra previsto o assentimento do responsávet pelo
maior de 14 lIIOI e menor de 21, para a celebraçio de contraio.
obrip&oriamente. Salvo. se maior de IS anos. quando poderá suprir o
CCIIMIItimento doi responsáveis por meio de suprimento judicial de
-mmento, conforme privisto no parágrafo imico.

E por fun, os lltigos S· e 6" tratam da questJo previdenciária,
equiplnndo o atleta de rodeio a trabalhador autônomo, e fixando recolhimento
de IS% da renumeraçIo para fInS de seguridade social.

11- Voto do Relator

EvidenIcmente louvável a proplIIiçIo do insigne Deputado Jair
Menepc11i. Tal iniciltiva vem contemplir o anseio dos mais de 12.000 (doze

mil) proftssionais de rodeio de todo o pais, pela rqu1ImeDtaçIo de lUla

lItividades e proteçIo de HIII inlcnua.
OI rodeioI do a expreuIo da cu\tura reaionIl braIiIeira 1mIda 10

CIIIIJIO doi lfIIIl\CI empIeCIICÜmIIlI. É cultura, é esporte, é Iuer, e é
ItividldlIOClIlOmIca dai maia produtivaIanllOllO pais. AWm de .. aItIIDIIIIe
lOIIIIvII .....1IIIIIa da Jl.!lIIIIlaçIo bnaiIIirL

SotniIcI na oidadI di BImcóI, iIMrlor dO IRado de SIo Paulo, maia de
l1li mllhlo • quinhlntll IIIÜ .... "prlltilllm lIIIIIIIIJImtc • provaa de
rodeio. E lIIldo uma 1l\IIIl__ di tIaIIIIho ... popuIIr, o poder p(IbIico
nIo podIria pclItIrpr • fII\IlImIIltI9I. PfOII9ID cIMa ",.,,11 -.na
profiuioall. Ela que .. 111ft d6vlda,......cIaI lIftIPICll*iII.
rodeioI em todo o pais. PortIntO, nIo há que .. pro\olIIIr a dlIuIIo....
pertín!ncia da lIIItma.

No todo, o projeto • 1wmanlza llOllI 0lI lIIMiaI da CIIIIGriI que,
previamente COIIIu\tada, li lIIOItrI fIvomeI .. tameiI da JlfClPCl'IçIo.
lpa1mente adequada é allOIIIlIlIllIaI qui li utlliza !li prllIIOItI, cuja..
etide quaisquer d6vidu quII\U) • imInçIo do \qiIIador.

Entretanto, pediriil vania 10 nobnI 111.... pIl'I ... liDIU
conriluiçio no IOCIIIIC 10 JIIÓIIIfo primeiro do inciIo IV.IItiIO~. A-.
o ÍJIIiIIIe proponente, e muito previdencemaIIe a obriI*iIcIadI di CllIIIIÇIo
do valor mínimo de R$ 10.000,00 para a coberturade aqwo di vIU doe peIlea
de rodeio. E para tanto, estipula como lndice hibila Taxalllflmlclal di JuroI
-"IR.

Sem alterar a estrutura do texto, incluiria a abInIMlvidadI do lIldioe
híbil para tal correçAo, em virtude de CIIOI JlI'I*i1oI de díIpoIltiYOlI
semelhlllta que, 10 atm.em a comçIo de um dIeInninIdo ...... _
único flllOr, miundIrIIII em ineficazes 10 ..depInnm llOllI • extiftçIo dIqIIIIII
único e detaminado lndice. Sendo usim, 1IIIÇO mio dllIIlI peql.a...
pIl'I aaeseer à iniciativa do nobre depulado, ... pequma aaseclpII9Io, aWm
de prac:rever que tal comçIo seja.. 10 *miDo da viIbla da ipC\Ucle
contratada.

!'oito, votImoI pela aprovaçio do Projeto de Lei 3.456197. lIOlI &IrIllOI
da Emenda que ora 1preSeIItIIIIOI.

Sala da ComíssIo, _ 24 di SIIambro di 1997.

~
~;:A

~OSUUGU~TO
ReIIIor
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EMENDAOfERECIDA PELO RELATOR

Emenda Úniea

Art. I' Dê-se ao § 1°, inciso:íy, do artigo 2° do Projeto a seguinte redIçIo:

....................................................................................................................
§ 1° Ê obrigatória a contrataçilo. pelas entidades promotoras, de seauro de vida
e de acidentes, em favor do ,pcio de rodeio, compreendendo indcnizlç6el por
morte e invalidez pcrman~te, no valor mínimo de RSI0.ooo,OO (Dez mil
reais), devendo este ser atualizado anualmente, ao ténnino da vigencia da
apólice, ou confonne conl:rl\tlldo se em beneficio do segurado, com bue na
Taxa Referêncial de Juros· .TR- OU equivalente que a substitua

Sala da Comis~,.cm 24 de Setembro de 1997.

'~'1""~",-/." .
/" : t- (1

Deputado S~UGUSTÕ

11I. PARECER DA COMISSÃO

A ComissAo de Seguridade Social e Famllia, em
reunião ordinária realizadâ' hoje, aprovou, unanimemlnlt, com
emenda, o Projeto de Lei n' 3.456, de 1997, nos termoil do Parecar
do Relator, Deputado José Augusto.

Estiveram presentesds Senhores Deputados:

Vicente Arruda - Presidente; A1cione Athaycle, Cliudlo
Chaves e Tuga Angerami - Vice-Presidentes; Armando Abllio,
Amaldo Faria de Sá, Carlos Mendes, Carlos Magno, Dalila
Figueiredo, Eduardo Jorge, Elcione Barbalho, Femando GOl19llvet,
Humberto Costa, Jair Soares, Jotran Frejat, JOI6 L1nhal'8l, JOÁ
Aldemir, José Augusto, José Pinotti, Lidia Qulnan, Mircla Marinho,
Marcos Vinicius, Nilton Baiano, Rita Camata, Saraiva Filipe, Sérglo
Aroues, Ursicino Queiroz, AgneIoQUlIrw., Pedro Correa,
Raimundo Gomes de Matos,. Pedro lveI I rllma di SoUZll.

Sala da comiS&.,em, 03 di dlZlmbro di 1997.

~: }p
De~~cente Arruda

Presidente

EMENDA ADOTADA -CSSF

Art. 1°Dê-se ao § 1°, inciso IV, do lril~ 2' do Projeto. seaulnte redaçio:

§1° É obrigatória a contrataçlo, pelas entidades promotom,de seauro de vida e
de' acidentes, em favor do pelo de rodeio, COIIlpl'CCIldendo indenizaçlles por
morte e invalidez permanente no valor minimo de RS 10.000,00 (Dez mü reais).
devendo este ser atualizado Ílnllllmentc, 10 lénIlino da yigbJcia da JIIlÓIice; ou
conforme contratado se em beneficio do lepndo, com base na Taxa Refet6ncíal
de Juros - TR - ou equivalente que a substitua.

Sala da ComissAo, em 03 de dezembro de 1997..

li ~J 1.
Dqiutado Vic:ente Anuda

'. Presidente

COMIs&Ao DE TRABALHO, DI! ADMINISTRAÇÃO! SERViÇO PÚBLICO
SO" LEGISLATURA·'" SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.456·Al97

Nos termoI do .rt. 119, caput, I, do Regimento Intemo da
C6m.ra doi OlpUladOI, °Sr, Pralld.nte determinou a abertura - e divulgação na
Ord.m do Ola dai Comlll6es • de prezo para apresentação de emendas, a partir
d. :<6103198, por cinco S8I1ÓIl. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas
ao Proj.to.

Sala da Comissão, em 6 de abril de 1'*lS.

,./
t '/-1 ~L(.. ....... '- "'-<..c_

Lel!le Yeda de Almeida
Secretária

I· ReI.tório

A proposiçllo apr~ntada colima regular. através de normas
gerais, a atividade de pello de rodeio, equiparando-o a atleta
profissional,

O texto do presente ,projeto de lei define de maneira precisa
em que consiste a atividade de pello de rodeio, bem como o /ÓCWJ
onde a atividade é exercida, constante de seu art. l° e parágrafo
único,

O artigo 2' aborda detalhes sobre os temlOs que o contrato
realizado entre o profissional (pello de rodeio) e a entidade
promotora das provas de rodeio, deve conter

,Os artigos subseqüentes sllo orientados tM'lo interesse do
'Nobre Autor em dotar a matéria de instrumentos assecuratórios de
.garantias mlnimas ao profissional de rodeio, tais como jornada de
trabalho nllo superior a 8 horas por dia, capacidade civil para a
celebraçllo do contrato de trabalho, inclusllo no Regime Geral de
Previdência Social e percentual de contribuição previdenciária do
contratante.

11· Voto do Relator
Trata-se de iniciativa deveras oportuna, trazida a esta

Comissllo pelo nobre deputado Jair Meneguelli, que resgata do
ostracismo a popular e emblemâtica figura nacional do peão de
rodeio. Esse esporte que, conquanto tão popular, relegou esses anos
todos seus praticantes a uma situação de quase total ausência de
direitos, tendo sua prâtica mais e mais progredido graças à fibra e a
dedicação que o p.ello empresta a essa atividade.

Estima-se que haja no pais mais de 12.000 (doze mil)
profissionais do rodeio e silo inúmeros os que prestigiam as provas
de rodeio, sendo que, só na cidade de Barretos (a meca do rodeio
nacional) mais de um milhllo e quinhentas mil pessoas prestigiam
as competiçOCs de rodeio anualmente.

Outra grande virtude desta propositúra é a de que ela guarda
estreita consonância com os anseios da categoria por ela
conte~plada, dado o, paciente trabalho de seu Autor, na consulta
aos segmentos envolvidos na promoção de rodeios, máxime a seus
atores precípuos: os peões.

Assim sendo, este Relator declara-se favorâvel à aprovação do
Projeto de Lei ~o 3.456/97, sem quaisquer ressalvas a apresentar. "

Sala da Comissllo, em tJ 'tde abril de 1998. '

no h .~(1
D~Já~MENih

. PT-CE
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11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissiio de Trabalho, de Administração e SeNiço PúbliCO, em
reuniiio ordinária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei n"
3.456-AI97, nos termos do parecer do Relator, Deputado José Pimentel.

Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, Presidente;
Jovaif Arantes, Jaime Martins e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes: Paulo Rocha,
Miguel Rosse\lo, Luciano Castro, José Pimentel, Domingos Leonelli, Marcus
VlClII1le, Bosco França, Chico Vigilante, Pinheiro Landim,. Benedito Guimarlel,

. Expedito Júnior, Sandro Mabel, Mendonça Filho, Wilson Braga, Benedito
Domingos, Mii\on Mendes e José Carlos Vieira.

· PDC 371/97
· PL 69l/95
· PL 2987/97
· PL 3456/97
· PL 4205/98
· PL 4495/98
· PL 4671/98
· PL4863/98

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999

Sala da Comissiio, em 15 de abril de 1996.

~I ~ /g'u"~-
Deputa~ederal

EMENDAN-

J/;;9
uso EXCLUSIVO DA COMISSÃO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO oI! LEI N'

3.456-8

ICOMISSÃO OE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
!AUTOR

DEPUTADO RoNALDO CAIADO
PARTIDO

FFL
"F

GO
PAGINA
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PROJETO DE LEI N° 3.456-8. DE 1997

T(';X'TO' JUSTIFICAÇÁO

InclUI-se no art. 2°. inCISO IV. ú § 3° no retcrido proJeto. ULvrrbu:

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

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

"5 3° A apólíce de seguro 11 qm11 se refere o parâgr.1fo .i1ntenor dcverá. também.
compreender o ressarCimento dc todas a~ despesas medicas e hospnahucs dr:corrcmes de:
evemu:ns aCidentes que o peão vIer a sofrer no Int"rstiClo de ",ua Jornada Ilormal de traha
lho. mdependentememc da duração d.1 eventual Illtcrnaç:i.u. d(ls medicJmclltns c das tera- \
pl2S que asSlnl se fizerem necessános:'

de emendas ao projeto, a partir de 06 de maio 1998, por cinco sessões.
JUSTIFICATIVA

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Substitua-se no art. 2'\ inCISO IV. oSlo do reterido pToJetO. in vtrbis:

A Inclusão tio novo paragrJt(l .:Jqul sugerida. por ",eu turno. nada mais fàz que
mera cOl11plementação do Jl1tcnor. obngando que a Jpólice de seguro de vida c mvalidez
contratada em tavm do pt::i.o de: rodem. Igtlahnemc o ampare no que dIga respeito às despe
sas médicas. medicamemos. terapêutiCas c hospitalares. conseqíientes .:lO Si01StrO ocorrido
no decorrer do desenvolvuncmo da jornada de trabalho. de forma a prevenir esdrúxula SI

tuação dele (ou de seu,:> dependentes) vlr(em) a ser obrigado(s) a despender(em) todo o Võt
lor evemualmente percebido da seguradora süb estas êgides.

SSlN AA DO PARlAMENTAR

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

E.rnU\J,;)~ .":U6S"':7~"'lifA

EMENDAN"

~2.!Jl

TEXTO I JUSnFICAçAo

3.456-8

PROJETO DE LEI NO

DEPUTADO RONALDO CAIADO

26 I 03 I 1999
DATA

Requer o desarquivameiáo'
de proposições

Sala da Comissão, 14 de maio de 1998

Requerimento 'Nõ de 1999
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Senhór Presidente,

Nos tennos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a V. Exa. o desarquivarnento dos projetos de lei de minha
autoria, abaixo relacionados:

"51° Ê obrig:udna é1 comr.atação pel~ emidõtdes promotor:lS de seguro de vida e
de :lcidentes em tJVOT do pc~o de rodelo. compreendendo indeni:uçõts por mone 0\1 InV.

lidez permanente no valor mímmo de R$ 100.000.00- (cem mil re~iItS). devendo este Villor
ser :nualizado:l Qcla período de 12 (doze) meses .fonudos da publiGç;1o desta Icí. com bólSe
na T<DC:l Referencial de luro~ -iR."
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JUSTIFICATIVA

R.el~tiv;mentc.au valor d; apólice obrigatória de seguro de vida c.: invalidez per..
~ancn.tc rel.cnda rl? prOjeto. é n;agranccmemc b2i~. não Oltcndcndo a mínima garantia de
S~~cVlv~nCla cond,~ para os eventuais dependentes do peão que vier i1 ser vitimado ou
alegado.em ~ecorr!l1CJa de sua atividade na ilrena de mdeio, ou mesmo a si próprio em
caso de 'nvalidez.

o COnto c., aumcmo ~~ indeniução sugerido pela emenda. pelo menos uma asa de
morad~. pode"a ser adquirida. nlo os deixando desabrigados na dura~ de sua(.)
sobrCVId.(.).

, Par outro,lado, u prtmio da opólice no valor sugerido pela emenda não acarreta
na. aumc~to exp~IVí.)1 lembrando -que poderia ser contratado pelo pr.azo de ;;penas 30
(trinta) dlu. ou seja: durante ;: duração do cspcuado e sem maiores ônus p2ri1 seus
promot:ores.

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 22 de março de 1999, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, foram recebidas 03 (três) emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de março de 1999

n.,0.du".r d'
Carla RofrfJ~es de Me elros

Secretária

26IDA~'lm

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, ÇULTURA E DESPORTO.

I - RELATÓRIO

"Are 30 O contrato ncipular~. contbnne os~ e C())(tUInCS de cíUb região. o iní-
cio c u '~rminu d~ jornada normal de: tr.b.lhoque nlo puder~,en: qualquer hipótese, exce·
der 3 6 (seis) hor:L~ de du~ção diária. respeit:mdo.'.ic. todavia. :l eventualidade da prestllção I

de jornada exrraordimiri:.. demro de sua Iimitaçãnlcgal,"

I EMENOAN' ,

'__3fF' ,-l'.
r--USO I!XCWSIVO DA COMISSÁO

ltJIOJETOD!I.!IN" I' I I3.456-B :Ir..rl:? ':~";:<,:'r'· ~

Distribuído a esta comissão. nos termos do artigo 119,
inciso I, do Reb~mento Interno da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidenta
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emenda ao projeto, a partir de 22 de março de 1999, por
cinco sessões, Esgotado o prazo, foram recebidas 03 (três) emendas ao projeto.

Entre os argumentos expendidos pelo autor da proposta,
nobre Deputado Jair Meneguelli, destacam-se:·

Apresentado originalmente em 06 de agosto de 1997, o
projeto em referência foi aprovado em 03 de dezembro de 1997, e 15 de abril
de 1998, respectivamente, pelas Comissões de Seguridade Social e Familia, e
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, consoante pareceres inclusos
(fls. 13 e (8).

o projeto de lei em epigrafe pretende instituir normas gerais
relativas á atividade de peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional, e
determina outras providências,

I ....... I
I 111 !

Uf
ao

PAftnoo
PfL

TEXl'O/JUITl~

IAUTOft,

Substitu.·.. o .n, 3° do reti:rido projeto, ill vtrbis:

ICOMISSÃO C! 1IDUCAÇAo, CIILTIJIIA I DIII'OlITO

JUSTIFICATIVA 1) A preocupação em instituir normas que assegurem
proteção e segurança ao peão de rodeio;

Deve ser rctbrmula(Ü a dUfílÇão da jornada normal de trílb:l.lho. pois•.:linda que l)

pr.oj.ttO nri~nal tenha':' ela se reterido COIll prazo de 8 (oito) horas. c de ~c: ressaltar que a
.mvu.b.dc tomprccndc .alto !,'1'.:lU de periculnsid~c. devendo !:id por esta cano ter sua dura
ção :aSS:lZ rcduzitb COnto acuntece com lY.) ílCron:uttílS. metalúrgicos que bboram em local

. de gr:mde ruido. OlSccnsorisus c etc.
I • Só pelo t~ro de 13horar () tfahalh:ldor em ,lInbieme insalubre. ou de rc!:uiva peri-

culOSidade (como nos parece ser o Cô1SO em espécie) já se JU5titic.:l não só a signitíC.:Itiva re
duçãu t.l.:& dur.:lç~ da jurn.:ld.:l de trabalho. como umbém :l prüpri.:l aposcnE.:lduría espcct:l!.

EntretantO. como cSt2 úhimil propost.:l (ólposenooon:& especial) poderia em mui
tO tuRlultu:ar o tràmitc normal d.:l aprt.~ do projeto. deiX.:lmos de inclui-I.:I l1a presente
proposu. sem embargo de sua fmuri1. indusID l1alorma de aitcraç:io do teXto legal já apro
vado. s>"ciunadu c promulgado,

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

2) A atividade de peão de rodeio deve ser equiparado á
do atleta profissional, respeitadas as suas singularidades e a livre negociação
entre as partes interessadas;

3) A previsão de seguro de vida e acidentes em favor do
atlela, estipulando-se em RS 10.000,00 (dez mil reais), o valor mínimo do
prêmio, em caso de morte ou invalidez;

4) Estabelece no artigo 2°, os requisitos do contrato a
ser celebrado entre as partes, tais como: qualificação das partes contratantes;
prazo de vigência (mínimo de 4(quatro) dias e, máximo de 2 (dois) anos; e
modo e forma de remuneração);

5) Prevê regra que impede a participação da entidade
promotora que deixar de pagar por mais de três meses a remuneração de seus
atletas; !

i
6) Protege o menor entre 14 e 18 anos, q~ quais

somente participarão de rodeios profissionais com a expressa anuênciil de seu
responsável legal; sendo certo que, acima dos 18 e até 21 anos, a anuência
poderá ser suprida judicialmente;

PROJETO DE LEI W3.456-B, DE 1997 7) O contrato estipulará a jornada de trabalho, que não
poderá exceder a 8 (oito) horas por dia, conforme os usos e costumes de cada
região:

Nos tennas do art. 119, "caput", 1, do Regimento Interno

da Câmara das Deputados, a Sr". Prêsidenta detenninou a abertura - e

8) Por fim, trata da questão previdenciária, equiparando
o atleta de rodeio a trabalhador autônomo. estabelecendo a contribuição da
entidade promotora na base ete t~% da remuneração paga aos peõCs de rodeio,
para tins de seguridade social;
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Cumpre-nos, assim, por designação da nobre Presidenta
desta Comissão, a elaboração do parecer.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

De inicio, é preciso fiisar que a presente proposta é
oportuna e justa, uma vez que a atividade do peão de rodeio até o momento
ainda não havia recebido qualquer proteção de ordem legal.

Destarte. tomou-se imperioso normatizar as relações de
trabalho decorrentes dessa atividade que recrudesceu no pais. principalmente
nas feiras agropecuárias, envolvendo uma gama enorme de interesses, de
ordem cultural, social e económico.

Em condição análoga ao futebol profissional, os rodeios
pass~ a adquirir muitos adeptos. e em consequência, a gerar vultuosas
quantias em dinheiro. culminando em transformar a cidade de Barretos, interior
de São Paulo, como a meca desse esporte, chegando a reunir nos eventos, cerca
de hum milhão e quinhentas mil pessoas anualmente.

Em que pese o crescimento das promoções do rodeio, como
forma ~e grande manifestação popular, notou-se que a atividade do peão,
verdadeirO artista do espetáculo, carecia de proteção legal. Em outras palavras,
era precIso que as regras contratuais entre o promotor do evento e o peão
fossem regulamentadas, a fim de que este não ficasse exposto aos riscos do
exercicio da profissão, assegurando-lhe remtmeração. jornada de trabalho ~

seguridade social. Se de um lado. o peão, como atleta profissional, obriga-se' .
contratualmente á execução de um trabalho definido. com uma remuneração
certa; de outro. o promotor do evento responde por seus direitos.

. Portanto, a iniciativa de lei do nobre Deputado Jair
Menc:guelh guarda estreita ligação com as finalidades objetivadas pela presente
COIDJssão no campo da Cultura. Educação e Desporto.

A atividade do peão de rodeio expressa na áreá cultural
uma absorção de conhecimentos e costumes provenientes do intercâmbio
nacional e internacional dessa modalidade esportiva. Proporciona a divulgação
do evento regional através da imprensa falada, escrita e televisada; além do que
oportuniza um aprendizado relativo ás peculiaridades existentes no local da
realização do evento,

No que pertine a area educacional, varros aspectos se
revestem de importância na atividade de peão de rodeio, não só com relação às
peculiaridades na .linguagem utilizada, que cria um vocabulário adequado e
autêntico de cada região; bem como o uso de vestuários apropriados,
apresentação de pratos típicos regionais e divulgação de músicas sertanejas.

Por derradeiro, referente ao aspecto desportivo é importante
salientar que além <!o.espirltô esportivã e competitivo demonstrados no esporte
ne neão de rodeio',"constitui uma forma de lazer e entretenimento.

DAS EMENDAS

. Esgotado o prazo regimental, foram oferecidas 03 (três)
emendas, tódas de iniciativa do nobre Deputado Ronaldo Caiado.

A emenda n' I inclui no artigo 2', inciso IV, o § 3°, nos
seguintes termos:

"§ 3° - A apólice de seguro á qual se refere o parágrafo
. ant~rior deverá, também, compreender o ressarcimento de
'todas as dcspesas médicas e hospitalares decorrentes de
eventuais acidentes que o peão vier a sofrer no intmtfcio de
sua jornada normal de trabalho, independentemente da
duração da eventual internação, dos medicamentos e das
terapias que assim se fizerem necessários".

. . Concordamos com est~ proposta, visto que, como bem
~ 'lhentou o Ilustre colega em sua justificação, a inclusão do novo parágrafo vem

aperfeiçoar o § 1°, inciso IV, do artigo 2°, estabelecendo na apólice de seguro,
além das inoenizações por morte e invalidez permanente, o ressarcimento de
todas as despesas médicas e hospitalares que o peão vier a sofrer no exercicio
de seu mister.

Na verdade a presente emenda tem como escopo a proteção
do peão de rodeio, resguardando-lhe dos eventuais riscos de acidentes no
decorrer da competição. Nesse contexto, a emenda significa grande
contribuição, pois ampara o peão e seus dependentes de virem a utilizar o valor
total percebido da seguradora, no caso de morte ou invalidez permanente,
consoante previsto originalmente no contrato (§ 1°, inciso IV, do art. 2').

A emenda n" 2 prevê a substitUIção no art. 2°. inciso IV. o §
I ° do projeto em tela, nos seguintes termos:

"§ 1° - É obrigatória a contratação pelas entidades
promotoras de seguro de vida e de acidentes em favor do
peão de rodeio. compreendendo Indenizações por morte e
invalidez permanente no valor minimo de R$ 100.000,00
(cem mil reais), devendo este valor ser atualizado a cada
periodo de 12 (doze) meses contados da publicação desta
lei, com base na Taxa Referencial de Juros - TR.".

A emenda em análise tambêm tem nosso apoio, haja vista
que o valor minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) constante na apólice
obrigatória de seguro de vida e invalidez permanente prevista no projeto ,
reconhecidamente é irrisório para dar subsistência a seus dependentes em caso
de acidente fatal ou mesmo invalidez no exercicio de sua atividade.

Com efeito, o valor sugerido na emenda é razoável,
perfeitamente compatível com o volume de empreendimentos que são
realizados nessa área de entretenimento. Além disso, ficando o peão
impossibilitado de exercer o seu labor, a importância aventada oportunizará a
seus dependentes uma vida condigna, inclusive com direito á aquisição de
moradia própria,

A emenda n° 3 prevê a alteração da jornada normal de
trabalho, "que não poderá, em qualquer hipótese, exceder a 6 (seis) horas", ao
invés de 8 (oito) horas, prevista originalmente no projeto em discussão.

o autor da emenda justifica como fundamento para a
redução da jornada de trabalho no limite de seis (6) horas, o fato de a atividade
do peão de rodeio compreender alto risco de periculosidade, nos moldes dos
"aeronautas, metalúrgicos que laboram em local de grande ruido, acensoristas e
etc.",

De fato, em algumas atividades profissionais a lei fixa
jornada inferiores. em decorrência da natureza do trabalho. como no caso das
telefonistas, bancários, cabineiros de elevadores, etc.

No entanto, "in casu", inobstante o exercicio da atividade
do peão de rodeio esteja sujeita a alto grau de periculosidade, forçoso
reconhecer que tal circunstância não constitui condição essencial para que a
redução da jornada normal de trabalho se opere, Creio que a periculosidade
neste caso não pode ser condição "si ne qua non" para a redução da jornada de
trabalho, mesmo porque a atividade do peão de rodeio á semelhança do atleta
profissional, possui peculiaridades próprias, totalmente diferentes. por exemplo
da dos "metalúrgicos que laboram em local de b'fande ruido".

Em sendo assim. consoante o contrato, o horário normal de
trabalho será organizado de maneira a bem servir o adestramento e a exibição
do peão. Além do que, este se vê obrigado por força contratual, em face dos
constantes deslocamentos interestaduais, a ficar á disposição do promotor de
evento (empregador).

De outro lado, o exercicio dessa atividade não se restringe
por si só ao ato de exibição no rodeio, objetivo final da competição. No dia a
dia, principalmente com a regulamentação da profissão, o peão assumirá outras
obrigações, posto que nos moldes do atleta profissional necessitará dispor de
tempo para treinamentos especificos Visando o seu aprimoramento.

Diante de lalS circunstâncias, a jornada normal de
trabalho do peão de rodeio, será a mesma de todo emprego, 8 (oito) horas
diárias, nos termos do artigo 7° • inciso XIlL da Constituição Federal.
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comento.
Por isso, opinamos pela rejeição da emenda em Dia da. Comla.6M, prazo para apre.entação de emenda. a partir d. 2910811t,

por cInco ••••IlM. Esgotado o prazo, não foram recebida. emend.. ao

Ante o exposto, manifestamo-nos favoravelmente â
aprovação do Projeto de Lei n· 3456-a/97 e das emendas números 1199 e 2/99,
e pela rejeição da emenda n· 3/99.

1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissllo de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n· 3.456-8197, aS
emendas apresentadas na Comissão de nOs 1/99 e 2199, e rejeitou a de nO 3199, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Evandro Milhomen.

Estiveram presentes os Senhores DeputadOs Maria Elvira,
Pre~ldenta; NIce Lobão e Celeita Pinheiro, Vice·Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Esther Grossi, Eurico Miranda, Evandrq Mllhomen,
Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Oliveira Filho, Pedro Wilson e Zezé Perrelfa.

Sala da Comissão, em 26 de maio de 1999

projeto.

Sala da Comisaio, em 05 de agosto d.1999.

640&+
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

SECRETÁRIO

COMISSAO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

\. RELATÓRIO

O Projeto de Lei em análise, de autoria do nobre Deputado

Jair Meneguelli equipara o peão de rodeio a atleta profissional, garantindo

normaa mlnlm.. para a sua contratação, como exigência de seguro de vida e

acidentes peuoeis, jomada de trabalho máxima de oito horas diárias, entre

outros aspectos.

o projeto foi unanimemente aprovado pela Comisaio de

Seguridade Social e Família, com uma emenda oferecida pIllo relator. Deputado

José Augusto, que visa permitir a aplicação de outro Indica de correção do valor

do seguro de vida, caso seja extinta a Taxa Referencial de Juros - TR.

A Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço

Público também aprovou o projeto por unanimidade, nos termos do parecer do

Oeputado José Pimentel.

o projeto foi submetido à apreclaçao da Comissão de

Educação, Cultura" Desporto. Foram, então, recebidas três emendas de autoria

do Deputado RonalJ(l Calado.
O relator Deputado Evandro Milhomen aprovou'as duas

primeiras emendas, que garantem o ressarcimento de despesas médicas

decorrentes de acidentes do trabalho e elevam a RS 100.000,00 (cem mil reais) o

valor do seguro de vida e acidentes. O relator rejeitou a terceira emenda, que

alterava a jornada de trabalho. O parecer foi aprovado.

Não foram recebidas emendas nesta Comissão.

J: o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

:." oi'

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.456-C/97

Nos termos do art. 119, capul, I do Regimento

Interno da Clmara dos Oeputados, alterado pelo art. i" , I, da Resoluçlo n"

10191, o Sanhor Preaidente determinou a abertura e dlvulg., ia na Ordem do

Nos termos do art. 32, inciso 111, alinea a do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. cumpre-nos manifestar sobre a

constitucionalidade.. juridicidade e técnica legislativa do projeto aprovado nas

Comissões de Seguridade Social e Família; de Trabalho, de Administração e

Serviço Público; e de Educaçâo, Cullura e Desporto; bem como manifestar sobre

as emendas mencionadas no relatório.

O requisitos de constitucionalidade e juridicidade foram

observados: a competência legislativa é da Uníão; cabe ao Congresso Nacional.

com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matéria de

competência da União; a iniciativa compete a qualquer membro do Congresso

Nacional (arts. 22, inciso I, 48, caput e 61, caput da Constituição Federal,

respectivamente).

O PL n· 3.456-B, de 1997, e as emendas aprovadas não

contrariam a Constituição Federal quanto a qualquer aspecto, bem como estão

em conformidade com o nosso ordenamento juridlco.

Todavia, quanto ao aspecto de técnica legislativa, não

foram observados os dispoSItivos da Lei Complementar n· 95, de 26 de fevereiro

de 1998, em virtude da data de apresentação do projeto ser anterior à data de

publicação da citada Lei Complementar.
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Nesses termos, em virtude da competência desta
Comissão, apresentamos emenda de redação a fim de adequar a norma à Lei
Complementar nO 95/98.

Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade,
juridicidade e, nos termos da emenda apresentada, pela boa têcnica legislativa do
Projeto de Lei n ° 3.456, de 1997 e das emendas apresentadas.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se a expressão "e determina outras

providências" da ementa e o art. 8° do projeto.

Sala da Comissão, em ,J·4· de úf>

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

EMENDA DE REDAÇÃO N° 01

de 1999.

Sala da Comissão, em 19 de agost~ de 1999

/e···· .f/tI- .
/.I

Depula~CARLOS ALELUIA'l/ Presidente

(-

PROJETO DE LEI N2 3~737-A, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLSN° 93/97

Suprima-se a expressão "e determina outras providências"
da ementa e o art. 8° do Projeto de Lei nO 3.456, de 1997.

Institui procedimento fiscal de incentivo ao P·rograma Nacional de Reforma Agrária.

Sala da Comissão, em...;4de Q ~ de 1999.

(As COMISSÕES DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.
54) - ART. 24, 11)

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade.

juridicidade e técnica legislativa, com emenda, do Pr9jeto de Lei nO 3.456-C/97 e

das Emendas da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Ary Kara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Ciro Nogueira, Darci

Coelho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Cezar Schirmer, lédio

Rosa, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Zé Índio, André

Benassi, Léo Alcântara, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Kara,

Augusto Farias, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz Antônio Fleury, Fernando

Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Cláudio Cajado, José Ronaldo, Antônio

do Valle, Gustavo Fruet, Dr. Rosinha, Teima de Souza e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 1999
• G-l.

Deputado J

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

1\ - Na Comissão de AgricUltura e Política RuniJ:
• termo de recebimento de emendas - 1997
• emenda apnlSllll1:llda na Comissão
• termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
• parecer do Relator
• complementação de voto .
• emendas oferecidas pelo Relator (3)
• parecer da Comissão .
• emendas adotadas pela Comissão (3)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Eo Instituto Naoional de Reforma Agrária - !NCRA autorizado a aceitar
doações equivalentes a dez por cento do total de imóvel rural regularmente cadastrado,
desde que apropriadas á execução de atividades agrárias.

Ar!. l' As terras Incorporadas ao patrimônio da União, na forma do artigo
anterior, destinar-se-ão ao asseOlamento de trabalhadores mrais sem terra. preferencialmente
habitantes do municipio onde se encontrem as glebas doadas.

Ar!. 3' Oproprietário nllal que aderir 00 programa de dooções estabelecido nesta
Lei é isento do pagamento do Imposto Territorial Ruml devido sobre a área remanescente,
pelo periodo de cinco anos, acontar da data do conseqüente registro imobiliário.

Ar!. 4' O desmembmmento da área p"m efeito de doação será ",Imitido apenas
quando niio resulw em irea inferior à do módulo rural do região.

Parágrafo único. O desmembramento de que trata este orrigo será precedido de
demarcoção pelo proprietário do área e homologado pelo !NCRA.

Ar!. 5' Adoação de que trata a presente Lei deve caracterizar-se com o requisito
de boa fé .. mesmo reptesentando contribuição espontânea do proprietário 00 Programa
Nacional de Refonna Agrária, não exonem a propriedade remanescente do cumprimento da
função social (art. S'. XXII e XXJlJ, da Constinlição Federal), nem dos requisitos
estabelecidos pela Lei 8.629, de IS de maio de 1993.

Art. 6" ESla Lei entra <m vigor na data de sua publicoçio.
Arl. 7" Revogam-se os disposições <m contrário.

Senado Federal. em Ie. de outubro de 1997
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTI~UIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.............................................................; .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

h ,••••••••••••

SUBSEÇÃO lU
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei.aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão·evotação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

CONSTITUIÇÃO
.DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantiãs Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direito~ e Deveres Individuais e.Çoletivos

.................................................................................................................
An. :;0 - Todos sã,) iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza. garantindú-,e aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXII - ê garantid'J o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

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

LEI N° 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REGUIPAMENTAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS COMsl:lTUCIONAlS
RELATIVOS À REFORMA AGAARIA, PRE
VISTOS NO CAPÍTULO 1Il, TÍTULO VII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. 1° - Esta Lei regulamenta e disciplina disposições relativas à
reforma agrária, previstas no Capitulo m, Titulo VII, da Constituição
Federal.

SINOPSE

IDENTIF!CAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM PLS 00093 1997 PROJETO DE LEI(SF)
ORGÃO DE ORIGEM SENADO FEDERAL 22 o; 1997
SENADO PLS 00093 1997

AUTOR SENADOR RAMEZTEIlET PMDB MS
EMENTA INSTITUI PROCEDIMENTO FISCAL DE INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL

DE REFORMA AGRARlA.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
ULTIMA AÇÃO.

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
13 10 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF I~ 10 PAG 21792 E 21793

ENCAMINHADO A
(SF) SUBSECRETAlUA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM lJ 10 1997

TIlAMITAÇÃO
22 OS 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM li (ONZEI FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

22 OS 1997 (SF) PLENAlUO (PLEN)
LEITURA.

22 os 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCI (DECISÃO TERMINATlVAI. ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICADO E DIST!1JBUlDO EM AVULSOS PELO
PRAZO DE 05 (CINCOI DIAS UlEIS
DSF 23 os PAG 10.325 E 10326.

05061997 (SF) COM. CONSTITUIçÃO E JUSTIÇA (CC))
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

os 06 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
RELATOR SEN EDISON LOBÃO.

21071997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR ESTANDO A MATERlA EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

lO 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
ANEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERlA.

1509 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESn:: ORGÃO. EM 15 DE SETEMBRO DE 1997.

1609 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A S!>"CLS.

16091997 (SF) SUBSEC. CClORO. LEGiSLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESn:: ORGÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1997.

30091997 (SF) SUBSEC. CClORO. LEGISLATIVA (SF] (SSCLS)
ANEXEL NESTA DATA. FOLHA DE TRAMITAÇÃO 00 VETO APOSTO
AO PLC 00065 1992, QUE DEU AORIGEM A LEI 86!9. DE 1993,
BEMCO~O COPIA 00 DCN coM A PUBLICAÇÃO DA ATA DE
APURAÇAO OOS VOTOS OOS VETOS.

OI 10 1997 (SI') PLENAlUO (PLEN).
LE!Tl.IRA PARECER 552 - CC!.
DSF 02 10 PAG 20593 1.20595.

OI 10 1997 (Si') PLENAlUO (PLEN)
LE!Tl.IRA OF. 217. 00 PRESIDENTE DA CC!. COMUNICANDO A
!WR.OVAÇÃO DA MATERIA. EM REUNIÃO DE 10 DE SETEMBRO DE
1997. SENDO ABERTO O PRAZO DE os {CINCOI DIAS UlEIS PARA
INTERPoSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. PARA QUE A MATERlA SEJA.APRECIADA PELO PLENAlUO
DSF 02 10 PAG 20598

02101997 (Si') SUBSEC. CClORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSI
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 03 10 A09 lO 97

10 10 1997 (Si') SUBSEC. CCORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCL'l
ANEXEI. AS FLS. 20. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

13 10 1997 (SF) PLENAlUO (PLEN) ""
COMI.INJCAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE

RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEmo. DO
REGIMENTO INTERNO ./.

1310 1997 ÁCÃMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N".Ip.?S'/9>
Oficio nO (01 S(SF)

Senhor Primeiro~Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisio
da Câmara dos Deputados. nos tennos do art. 6S da Constituição Federal. o Projeto de lei

"do Senado nO 93. de 1997. constante dos autógrafos em anexo. que "institui procedimento
fiscal de incentivo ao Programa Nacional de Refonna Agrária".

Senado Federal. em ,(" de outubro de 1997

~.~~~~\
Senador Joel de Hollanda

Primeiro-Secretário, em exercício
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A Sua E.~celência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário d. Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE AGRJCl.'LTURA E POLÍTICA RFRAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE AGRICULTUBA E POLÍTICA RURAL
PROJETO DE LEI N° 3.737/97

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.737197

Nos temtos do an. 119, capul, L do Regimemo Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abert1n • e divulgação na Ordem do Dia

das Cumissões - de prazo para apresentação d~ emendas, a partir de 14111197,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Nos termos do art. 119, caput, r, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 08103/99, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foi apresentada uma emenda ao projeto.

Sala da Comissão. em 15 de março de 1999.

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 1997.

~~Vf? .'
MOI :o .~S retário

MO~
7~reü

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

l-RELATÓRIO

A propoSIção em epigrafe insntui procedJmento llscal de apoIo à

reforma agrária no pais.

Parig:,af"o único. Os débitos relativos a Imposto Te:ri to
ria1 Rural, antB::,ior05 a doação, terio prl:!ferência às
iSBnÇa.S futuras do que tra.ta o "caput," deste ..rtigo.

A p:-es.nte emenda, visa Itvitar que a ~nadimplência com
rll1a910 BO ITR qUIlI é muito elevada .. de aproximada..ente

50~ continue apó's este p::'ojeto, pois, quitaria somente
os débitos 'posteriores e a União continuaria 8& ações
judiciais para cobrança deste imposto.
A presente proposiçllO daria p:-eferência, isto i, eX:l-t;)1.

ria primeiro os débitos c só após a extinçã.o destes in!
ci..:ia Do iSBnção futura.
Tal medida fi de interesse nacional e contribuir2 com a
aceleração do programa de re.forma agrária, assentando
inúlI.rus raml.lia~ de sem_terr.e, evitando .muitos confli
tos no campa ..

De acordo com suas disposi~ões. o INCRA é autorizado a .celtar

doações equivalentes a 10% do total de imóvel rural regularmente cadastrado, desde que a

àrea doada seja propicia à implantação de projetos de assentamemo. Os assentamentos

assim concebidos beneficiarão. preferencialmente, o, habitantes do ml1l1lcipio onde a

gleba doada se localize.

Em troca, o propnetário doador gozará de isenção de ITR sobre a

àrea remanesceme. durante o periodo de 5 anos. contado a parnr da data do regtstro

imobiliário da gleba em nome da União.

O desmembramento não poderá resultar em area interior à

dimensão do módulo ruraI da região e sem precedido de demarcação, a ser efemada pelo

proprietário e homologada pelo INeRA.

A doação deve caracterizar-se com o requisito da boa-fé e não

exonera o propnetário doador da obrigação de cumpnr com a função social do imóvel que

remanescer sob seu domínio.

O projeto foi apresentadJ pelo Ilustre Senador Ramez Tebet Em

sua justificação, o nobre parlamentar assevem que a proposição visa a oferecer uma

alternativa concreta para • solução dos problemas fundiários no pais. Aduz, ainda, que.

instituindo o programa de doação da terras para fins de reforma agrária, o projeto vem

acelerar a execução do programa, poSSibilitando que os proprietários rurais possam dele

participar.

Aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadam.cdo

Senado, a matéria, sujeita à apreciação conclusiva das comissões, velO a esta Casa, para
revisão.

Neste Órgão tccnico, no'prazo regimental, foi apresentada wna

emenda, do insigne deputado W.ldemir Moka.

Com ela., o parlamentar acrescenta parágrafo ao an. 3° do projeto

dispondo que os débitos relativos a ITR, anteriores à ~, telão preferência para

com~o, em relação a isenções futuras.

Justifica-se aduzindo que, dado o alto nivel de inadimplência dos

propnetários ruraIS no locaote ao pagamento de referido imposto, seria lógico que

primeiro se quitassem as dividas pendentes. findando inúmeros processos de cobrança

judicial em curso.

:----
Soç

IPARmO

P"OB

""',-
ASSINATURA PARL.AMENTAA

EMENDA N°

OJ{'1~

\

uso E)C.ClUSIVO OA. COMISSÃO

I EIQe NJ)8 flJJiíjUf!-

POllTICA RURA l

PftoJETC)OELElN"

AGR ICU l TURA

3.737/97

DAT'

10 , 03 , 99

Art. 3'

TEXTOIJUSTIFlCAÇÃO

t1IClUA-SE AO ART. 3' 00 Pl 3737/97 O SEGUINTE

Al11'CR:wur"'" UAlOE"IR MOKA

ICOIISSÁO DE

É o relatório.
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n-VOTODORELATOR

A proposição em epigrafe está coberta de méritos.
Institui mecanismo engenhoso, capaz de fazer com que os

proprietários rurais, no país, possam engajar-se no processo de reforma agrária,

contnbuindo espontaneamente através da doação de partes de suas propriedades.

A isenção de ITR selá um atrativo decisivo para ensejar uma

adesio maciça ao programa de doação de terras, haja vista que a carga tributária desse

imposto foi significativamente aumentada pela Lei nO 9.393, de 19 de dezembro de 19%.
Ademais, muitos proprietários estão dispostos a contribuir pela

pacificação do campo, pela solução de conflitos que, muitas vezes, prejudicam seus
próprios empreendimentos nuais. Outros aderitão ao programa de doações por estarem
impedidos ou desmotivados para promoverem a utilização de seu imóvel em sua

to1alidade.

Destarte, o programa disponibilizará uma imensa quantidade de

terras para fins de reforma agrária, a curto praz<l,.sem que seja preciso a União
desembolsar um sÓ centavo.

Os custos operacionais da doação são muito inferiores, se

compuados aos das outras formas de aquisição usuaimente praticadas pelo INeRA,
porque a transferência da gleba prescinde de procedimentos administrativos e judiciais

complexos (ação desapropriatória, licitação).

A doação de terras apresenta, ainda, outra vantagem, se
comparada à desapropriação, modalidade de àquisição que, hoje, responde por mais de

70% das àreas destinadas para reforma agrária.
As terras doadas, desde que propicias para assentamento, podem

advir de qualquer tipo de imóvel rurnl, não importando a sua gpalidade ou dimensão. Na
desapropriação, diferentemente, sÓ as terras das grandes propriedades improdutivas são

passiveis de aquisição. Logo, nas regiões em que rareia o estoque de terras desapropriáveis
- caso tIpico da Região Sul e da maior parte da Região Sudeste -, o projeto criará
instrumenro capaz de dar novo fõlego ao programa de reforma agrária, que caminha muito

lentamente nessas regiões exatamente devido à falta de terras desapropriáveis.
O projeto estabelece medidas acauteladoras pam evitar a

ociosidade da gleba que remanesça sob o dominio do proprietário doador. Se esta

propriedade não cumprir sua função social, continuará ela sujeita á desapropriação

agrária, nos termos do art. 184 da Constituição Federal.

Ao buscar a contribuição espontânea dos proprietários rurais, o
projeto enfatiza as alternativas negociadas, a comunhão de interesses para a solução dos

problemas fundiários JlJlci~nais. Agrega à luta pela reforma agrária os esforços de um
segmento - o dos proprietários rurais - que, erroneamente e precipitadamente, é tido como

contrário ao programa.
O aperfeiçoamento proposto pela emenda apresentada nesta

Comissão nos parece meritório. A quitação dos débitos relativos a ITR anteriores à doação
deve ser prioritária. É questão de lógica elementar: primeiro se extingue o débito
pendente, calculado administrativamente ou em juizo, para, só então, com o saldo

restante, obter-se a isenção pretendida.
Do exposto, dadas a conveniência, releváncia e oportunidade da

proposição em apreço, votamos pela sua aprovação, com a emenda apresentada nesta

Comissão.

Sala da Comissão, emjgde~de 1999.

--
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

AplCHnll:i parecer à proposição em eprigafe, concluindo pela sua

aprovaçlo com I emenda de lutoria do ilustre deputado W'lldemir Moka, apresentada

l\CItI Comisdo.

Na sessão de 14 de abril último, foi concedida vista conjunta aos
nobres deputados Xico Graziano e Waldemir Moka.

Nesse interim, convenci-me da necessidade de complementar meu

parecer de forma a comportar outras alterações que considero pertinentes.
São elas que trago, agoDa, para apreciação dos ilustres pares.

Apresento Emenda Modificativa n° 1 ao art. 1° do projeto. O
intuito é O de estabelecer área minima de 1000 hectares da gleba a ser doada para o

programa de reforma agrária. A razão é que, para implementar um assentamento rural, é

necessária uma área de dimensão razoável, capaz de atender um conjunto minimo de

beneficiários, que, trabalhando unidos, viabilizatão o progresso da comunidade de

pequenos produtores que se pretende implantar.
Nessa mesma emenda, retiramos a expressão "regulanncnte

cadastrada", e a substituimos pela expressão "que disponham de documentação que
comprove o legítimo dominio". A comprovação do legítimo dominio é que garantira a

regularidade da doação e evitará a aquisição de propridades com titularidade duvidosa.

Por último, acrescentamos parágrafo único ao ar!. 1°, com a
mesma redação do parágrafo único do art. 4° atual, a fim de melhor posicionar este
dispositivo.

A Emenda Modificativa 0° 2 altera o ar!. 3° do projeto. O

objetivo do novo caput é estabelecer uma proporcionalidade entre a quantidade de terra

doada e o tempo de isenção a ser concedido sobre a parcela remanescente. Estabelecemos

que, para cada 6% de àrea doada do imóvel, o proprietário fará jus à isenção de ITR por
um ano sobre a parte remanescente sob seu dominio. Fixamos o indice de 6% de fração

doada por ano de isenção, tendo em vista que esta é a aUquota média de ITR dirigida às
maiores propriedades do país, de acordo com a Tabela fixada no ar!. 11 da Lei nO 9.393,

de 19 de dezembro de 19%, que cuida de ITR.

~ão acrescentados parágrafos ao ar!. 3°. O primeiro deles

estabelece que a isenção se destinará apenas ao proprietário doador, ou a seus sucessores
universais, não subsistindo em relação a terceiros adquirentes do imóvel. Somente os
primeiros fazem jus ao beneficio, na medid8. em que são eles que se dispuseram a

contribuir com doações para o programa de reforma agrária.
O segundo parágrafo vem no mesmo diapasão do primeiro,

fixando que a isenção não subsistirá para partes desmemb~ do imóvel, alienadas a

terceiros. Ajustificação é idénlÍca àquela acima explicitada.

Mantemos, no parágrafo terceiro, a alteração introduzida pela

emenda do insigue deputado Waldemir Moka. As razões da concordáncia com essa
emenda estão apontadas no nosso primeiro parecer. Porque, agoDa, contemplada em

emenda de nossa autoria, a emenda do deputado Waldemir Moka perde a oportunidade,

passando a ser rejeitada neste voto.

A Emenda Supressiva n° 3 visa a retirar o art. 4° do projeto,

posto que a matéria - área minima para doação e demarcação prévia pelo proprietário

doador - já se encontra tratada no art. 1°. objeto da Emenda Modificativa n° I.

São essas as três emendas que venho submeter á apreciação desta

Câmara Técnica.
Do exposto, continuo votando pela aprovação do Projeto de Lei 0°

3.737/97, com as três emendas que apresento, e com a rejeição da emenda aprcseutada

nesta Comissão.

Sala da Comissão, em1Jde~de 1999.

_"' Ü/jjjjftlff!I1!!f!!
EMENDAS OFERÉCIDAS PELO RELATOR

EMENDA MODIFICATWA N°l

De-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Ar!. 1° Fica o Instituio Nacional de Colonização e Reforma

Agrária - INCRA - autorizado a aceitar doações de àreas rurais para fins de reformo
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agIária, com dimensão igual ou superior a mil he<:=. desde que disponham de
documentação que comprove o legitimo domino e sejam aprQllI1adas para assentamento
de trnba1hadores rurais.

Parágrnfo único. O desmembramento do imóvel. quando da
doação. será precedido de demarcação, pelo proprietáno. e homologado pelo INCRA.

EMENDA MODIFICATIVA N° 2

Quinan, Paulo Kobayashi, Murilo Domingos, Agnaldo Muniz
Eujácio Simões.

Deputado DILCEU SP
Presiden

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

N° 1-CAPR

enlino Coelho e

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° O proprietário rural que aderir ao Progrnrna de

Doações estabelecido nesta lei. é isento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
incIdente sobre a área remanescente, por tempo proporcional à fração doada, sendo que.
para cada parcela equivalente a seis por cento da propriedade. que venha a ser
desmembrada para doação, corresponderá um ano de isenção.

§ I° Os beneficios previstos neste artigo não substistem no
caso de aleinação do imóvel, a qualquer titulo, salvo por sucessão necessária

§ 2° No caso de divisão ou fracIOnamento do imóvel, os
beneficios subsistirão apenas para a parcela que permane<:er sob dominio do doador.

§ 3° Os débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. anteriores à doação. terão' preferência às isenções futuras de que trata o
caput deste artigo."

. r:J..< 11qr

"""c...-.='t11iíif
Depmad1fffffff( .

EMENDA SUPRESSIVAN" 3

Supnma~se o an..:P. renumerando-se os demaIs.

. eb (f?"l
Sala da Comissão.em{lllf/ft~.

Deputad c
R at r

1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Política Rural. em reumão ordinária realizada
hoje, aprovou. contra os votos dos Deputados Adão Preno. Geraldo Simões. João
Grandão. Nilson Mourão e Valdir Ganzer. o PL n' 3.737/97. com três emendas. e
rejeitou a emenda apresentada na Comissão. nos tenuos do parecer complementar
do Relator. Deputado Moacir Micheleno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes. Xico Graziano e Antônio
Jorge (Vice-Presidentes), Abelardo. Lupioo, Carlos Melles, Cleuber Carneiro,
Robeno Pessoa Ronaldo Caiado, Zíla Bezerra Confúcio Moura Marcelo Castro.
MoaCIr Micheletto. Silas Brasileiro, Themistocles Sampaio. Waldemir Moka
Anivaldo Vale. Luis Carlos Heinze, Paulo José Gouvêa, Saulo Pedrosa. Adão
Preno. Geraldo Simões, João Grandão, Nilson Mourão, Valdir Ganzer, Almir Sá.
Hugo Bieh!, Roberto Balestra, Helenildo Ribeiro, Nilton Capixaba Giovamu
Queiroz e João Caldas. e. ainda Alberto Fraga, Edinho Araujo. Mílton MontL Lidia

Dê-se ao artigo 1° a seguinte redação:

"Ar!. 10 Fica o Instimto Nacional de Colonização e Refonna Agrária 
INCRA - autorizado a aceitar doações de áreas ntrais para fins de refonna agrária,
com dimensão igual ou superior a mil hectares, desde que disponham de
docwnentação que comprove o legitimo domínio e sejam apropriadas para
assentamento de trabaJhadores ntraís.

Parágrafo único. O desmembramento do imóvel, quando da doação, será
precedido de demarcação, pelo proprietário, e homologado pe CRA.

N° 2-CAPR

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:

"Ar!. 3°. O proprietário rural que aderir ao Programa de Doações
estabelecido nesta lei, é isento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
incidente sobre a área remanescente, por tempo proporcional à fração doada, sendo
que, para cada parcela equivalente a seis por cento da propriedade, que venha a ser
desmembrada para doação, corresponderá wn ano de isenção.

§I°Os beneficios previstos neste artigo não subsistem no caso de alienação
do imóvel, a qualquer título, salvo por sucessão necessária

§2° No caso de divisão ou fracionamento do imóvel os beneficios
subsistirão apenas para a parcela que permanecer sob domínio do doador.

§3° Os débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedad Territorial Rural,
anteriores à doação, terão preferência às isenções futuras que Ir o caput deste
artigo."
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N' 3-CAPR

Suprima-se o art. 4°, renumerando-se os demais.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.783. DE 1997

Nos termos do art. 119. "caput". I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

PROJETO DE LEI
N~ 3.783-A. DE 1997

( Do Sr. Inácio Arruda)

Estabelece a obrigatoriedade da inclusão no curriculo escolar de 1° e 2° 9raus da rede
pública e privada da disCiplina de Educação em Saúde para a Cidadania: tendo parecer
da Comissão de Educação. Cultura e Desporto pela rejeição.

SUMÁRIO

· Projeto Inicial

- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas· 1997
· tenno de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
· parecer da Relatora
· parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica incluído no curriculo das escolas de 1° e 2° graus da rede
pública e privada disciplina de Educação em saúde para a cidadania.

Parágrafo Único - O programa da disciplina deverá difundir
conhecimentos sobre os determinantes sociais da saúde e a importância do

..sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de
120 (cento e vinte dias) dias. contados a partir da data de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

Segundo del.iberação da loa Conferência Nacional de Saúde o processo
de construção e implantação do Sistema Único de Saúdes - SUS ,depende de
uma ampla articulação com a sociedade e da insrinrição .de mecanismC?s de
infollllllÇão, divulgação e esclarecimento sobre a importância do Sistema Unico
de Saúde· SUS como instrumento de exercicio da cidadania plena. A escola
como espaço social de difusão de conhecimento toma-se o "Iocu'"
privilegiados na formação de uma nova consciência sanlt:iria, resultante da
compreensão dos determinantes sociais. econômicos e politicos do processo
saúde-doença.

Neste sentido o projeto de lei que ora apresentamos, contribui para que
crillnças e jovens tenham acesso às informações e aos conhecimentos, que com
cerreza levará a defesa do direito universal à saúde e a construção da cidadania.

Sala da sessões, 28 de ourubro de 1997.

~~
( PCdoB/CE)

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto. a partir de 08 de dezembro de 1997, por cinco

sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 15 de dezembro de 1997

Carla Rodrigues de Medeiros
Secretana-Substltuta

•• _ ~ .~.. _ ......._ ........""011 "!<.l.l"llJne:ruo {

,e~Jm:.e1 propOIIÇO'l:ll Pi.:s. ill/SlS. 1827/!i6, 2CJO/96, 2031/i
.854197,3101/97, 3183m. 3793197, 3S33m. 384:zt97, 3S64(,
390BJ!;:7, 3Sl09/$i', 3S::;lJ~. 4D93197, 43DiJ98, 4515198. 48611$
PDC',· 42619'7,429171. 441191. L~Om. 528/97.613/$17, f.>f

HI9S.PEC 231/95.?F·::::'~. iJr;i, 80/';7 :FtL;rqu~:,~ -,-',
V \. \ .

Em;.'~ f 1:: '21 qC{ PP.ElllDE':ll'E
/W

REQUERIMENTO N."
(Do Sr Inácio Arruda)

Senhor Presidente:

Nos termos do ano lOS. paragrafo único. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. requerro a V.Ex." o desarquivamento das seguintes
proposições, a seguir relacionadas. que são de minha autoria:

Projeto de lei: PL N.o 717195: PL N.o 18~7/96: PL N.o 2030/96: PL N.o
2031/96: PL N.o 1854/97: PL 1'-:.' 3101/97: PL N.' 3.783/97: PL N.· 3.793/97:
PL N.o 3833/97: PL N.o 3842: PL N.' 3864/97: PL N.o 3908/97: PL N.'
3909/97: PL N.o 3931/97; PL 1\.' 4093/97: PL N' 4.307/98: PL N" 4515/98:
PL N°4861/98.

Projeto de Decreto Legislativo: N.o 426/97: N.o 429/97: N,0 447/97:
N' 480/97; N' 528/97: N.' 613197.

Projeto de Resolução: N,' O,' '195.

Proposta de Emenda ConstituCIOnal: N.' ~31/95.

Proposta de Fiscalização e Controle: N.o 071197: N.o 080/97.

Sala das Sessões. em 23 de fevereiro de 1999.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTIJRA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DEEMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.783, DE 1997

Nos termos do art. 119, "caput", I e § 1°, clc art. 166, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Sr'. Presídenta

determinou a abertura - e divulgação na Ordelll do Dia das Comissões - de

prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 13 de abril de

1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas

ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de abril de 1999

0"r.ç~ck.",..,
Carla Rodrigues de Medeiros

Secretária

COMISSÃO DE EDlfCAC..\O, CULTrRA E DESPORTO

1- RELATÓRIO

A inIciativa legislativa de autoria do ilustre Deputado
lnàcio Arruda tem por objetivo msurou a obngatonedade. no cumculo das
escolas de ensmo fundamental e media. da !lisciplina "Educação em Saúde
para a Cidadania". Determina tambem. que o conteúdo programàtico dessa
nova disciplina escolar deverà difundir conhecimentos sobre os determinantes
sociais da saude e a unponàncla do Sistema ('nico de Saúde· ses.

Pela proposição. o Poder Executivo deverá regulamentar
a matena no prazo de cento e vinte dias. contados a panir da data da
publicação da lei.

Na sua Justificação. o nobre Deputado salienta a
importância desse estudo na escola na medida em que "contribui para que
crianças e jlJVens tenham acesso às informações e aos conhecimentos, que
com certeza levará a defesa do direilO universal à saúde e à construção da
cidadania."

A proposição em tela não foi objeto de emendas na
Câmara dos Deputados. Nos termos regunentais. chega agora a Comissão de
Educação. Culuua e Despono para anàlíse do mérito. Cumpre-nos. agora por
designação do Presidente desta ComIssão. a elaboração do respectivo parecer.

Eo Relatório.

IJ· VOTO DA RELATORA

Em que pese as nobres intenções do Deputado lnàcio
Arruda consideramos inadequada a apresentação de uma proposição
especifica que torne obrigatória a inclusão. no currículo escolar. da disciplina
"Educação em Saúde para a Cidadania"

Sob o ponto de vista estritamente técnico-pedagógico. a
temàtica "Educação para a Saúde" deve ser uma preocupação dos sistemas
educaciOnlus- estaduaIS e municipa.!s. e. como tema emergente da sociedade
contemporânea devera ser trabalhado nas escolas. sejam públicas ou privadas.

de forma interdisciplinar. não se constituindo. portanto. em uma diSGiplina
isolada.

Foi nessa perspecnva que o Ministéno da Educação
lMEC 1. por intermédio da Secretaria de Educação Fundamental ISEf).
elaborou os "Parâmetros Curriculares ~llcionais (PCN)". destinados ao
ensino fundamental. colocando-ils a disposição dos respectivos sistemas de
ensino. para que sejam adaptados. a panu deste ano. a realidade social de
cada estado. municipio e escola Uma das inovações dessa nova proposta
curricular e a existênCia de temas transversais que deverão perpassar as
diferentes disciplinas curriculares. permitindo - uma maior
ffiterdisciplinariedade no ensino.

Um dos temas transversais e o da Saúde. cujo objetivo
geral é. segundo o próprio documento do MEC. levar o aluno a "compreender
que a saúde é um direito de todos e uma dimensão essencial do crescimento
e do desenvolvimento do ser humanó. além de conhecer formas de acesso
aos recursos da comunidade e as possibilidades de utilização dos serviços
voltados para a promoção. prOleção e recuperação da saljde." (BRASn..

Secretana de Educação Fundamental. Parâmetros Cprricuiares ~l.ciDD.is: Meio

.mbienteJS.úde. SecTetana de Educação Fundamental. Brasiha. 1997. p \01).

Neste sentido. consideramos que o objeto da presente
proposição jà se encontra contemplado de forma acenada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais. não havendo. pois. necessidade de se criar disciplina
especifica para o desenvolvímento de uma proposta de "Educação em Saúde
para a Cidadania".

Além disto. nesta Casa Legislativa a pOSIção assumida
por esta ComIssão. respaldada nas LeIS nO 9:131/95 e n° 9.394196. tem sido no
sentido de rejeitar propostas que visem criar novas disciplinas ou conteúdos
programancos obrigatorios para o cuniculo escolar. por conSIderar que
matérias desse escopo são de competênCia privanva do Poder Executivo. via
\1.inisterio da Educação. ouvido o Conselho NaCIOnal de Educação.

Face ao exposto. somos pela rejeição do PL nO 3.783. de
1997.

Sala da Comissão. em ..::. S de agosto de 1999.

/é..:.f. •.A,.~1 J...",,-vl·\Jf.'
Deputada ESTHER GROSSI

Relatora

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, CuJlura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n" 3.783/97, nos
termos do parecer da Relatora, Deputada Esther Grossi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Marisa
Serrano, Presidenta em exercicio; Celcila Pinheiro, Vice-Presidenta; Ademir Lucas,
Agnelo Queiroz, Átila Lira. Eber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi. Eurico
Miranda, Evandro Milhomen, Fernando Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo. Luis Barbosa, Nélson Marchezan, Nilson
Pinto, Norberto Teixeira e Pedro Wilson.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 1999

~J.w.e--
Deputa~a Marisa Serrano

Presidenta em exercício
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PROJETO DE LEI N2 3.805-A, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS N2 3Q1J3?

Aproveito a.oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de' minha elevada estima e mais distinta consideração. - Senador Pompeu
de Sousa;Lo Secretário, em exercício.

Dispõe sobre a gratificação natalina do aposentado e pensIonista. e dã outras
providências; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela
Inadequação financeira e orçamentária deste e do de nO 69191. apensado. pela
adequação financeira e orçamentária dos de nOs. 4.442189 e 5.629190, apensados, e,
no mérito. pela rejeição deste e dos de nOs. 4.442189, 5.629/90 e 69/91, apensados.

PROJETO DE lEI NQ 5.629, DE 1990

(Do Sr. Geraldo Bulhões)

Fixa crlt~rlo para câlculo do décimo ter
ceiro salário.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.805, de 1989.)

SUMÁRIO

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 O décimo terceiro salário será calculado
com base na remuneração integral ou no valor da apo
sentadoria devida no mês de dezembro de cada ano.

I . Projelo inicial

11 • Projelos apensados; PL's nOs 5.629190, 4442189 e 69/91

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

. .

CAPíTULO Il
Dos Direitos Sociais

TíTULO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Deputado GeraldoSala das Sessões,
BUlhões.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS"COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Justificação

Em conformidade com o oreceituado no inciso VIII,
do art. 7 0 , da Constituição Federal de 1988. é direito
do trabalhador o décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Referida disposição constitucional esclarece, de
vez. a forma pela qual a reportada benesse deve ser
calculada, eliminando Quaisquer prejuizos aos traba
lhadores e aposentados.

A medida, entretanto. deve ser transplantada para a
legislação ordinária, objetivo Que buscamos através
desta proposição que. dentre outras medidas. estabele
ce aue o mês-base· para cálculo será dezembro.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É assegurado o pagamento da gratificação natalina aos aposen
tados e pensionistas da Previdêncía Social, que terá por base o valor dos
proventos e pensões percebidas no mês de dezembro de cada ano. não po...
dendo ser ínferior ao salário mmimo.

§ 1.0 A gratificação a que se refere este artigo será paga até o dia.
vinte de dezembro de cada ano.

I 2.0 Cinqüenta por cento do pagamento de que trata o parágrafo ante
rior podera. ser antecipado para o més de junho, a requerimento do inte
ressado. dirigido à repartição pagadora com antecedência mínima de no-

venta dlas, compensando-se esta antecipação quando do pagamento da se
gunda parcela.

Art. 2.0 Nenhuma contribuição incidlrá sobre a gratificação natalina
dos aposentados e pensionistas.

Parágrafo único. Não incidirá, também, o imposto sobre a renda e pro
ventos de qualquer natureza sobre rendimentos provenientes de aposenta
doria e pensão, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos munícípíos. a pessoa com idade superior a sessenta
e cinco anos, cuja renda seja constituída. exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.

Art. 3.0 As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dolações
orçamentárias próprias da Previdência Social.

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

senado Federal, 20 de setembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro,
Presidente.

111 • Na Comrssão de Finanças e Tributação;
- parecer do Relator
• parecer da Comissão

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 30, DE 1989
Dispõe sobre a gratificação natalina do aposentado e pensio

nista, e dá outras providências.

Apresentado pelo senhor Senador Edlson Lobão.
Lido no expediente da sessão de 8-3-89, e publicado no nCN (Seção lI)

de 9-3-89.
Distribuido às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de

Finanças.
Em 16-8-89 a matéria é colocada em discussão no turno suplementar.

não havendo ap~esentação de emendas, é dada como aprovada sem votação.

Em 21~8-89, a Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Ofí
cio n,o 9/89, do Presidente da CAE, comunicando a aprovação da matérIa
na reunião de 28-6-89. É aberto o prazo de 72 horas para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário, após publicada a decisão da Comissão no Diário do
Congresso Nacional.

Em 13-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o' término do prazo
sem apresentação do recurso previsto no art. 91, § 4.0, do Regimento Interno,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A Càrnara dos Deputados com o Ofício SMIN.o 573 de 20-9-89.
SM/N,o 573

Em 20 de setembro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. PrimE'iro Secretário da Câmara dos: Deputados

Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser subme

tido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Consti
tUição Federal, o Projejtjo de Lei n.O 30, de 1989, constante dos autógrafos
juntos, que "dispõe sobre a gratificação natalina do aposentado e pensionis
ta, e dá outras providências".

Art. 7g São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais. além de outros que vise à melhoria de sua con
dição socia 1:

VIII _ décimo terceiro salário com base na remune
ração integral ou no valor da aposentadoria;

........................................................ ............................................. ,; .

PROJETO DE lEI NQ 4.442, de 1989

(Do Sr. José Teixeira)

Disciplina a aplicação do art. 7Q, in
ciso VIII. da Constituição Federal.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.805.
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 O pagamento do décimo terceiro salário a
que se refere o inciso VIII do artigo 70 da Constitui
ção sená feito, ao aposentado, pelo valor integral da
aposentadoria referente ao más de dezembro.

Art. QO Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

O inciso VIII do art. 70 da Constituição inclui en
tre os direitos do trabalhador o "décimo terceiro
salário com base na remuneração integral ou no valor
da aposentadoria".

Ocorre Que o INPS vem calculando o valor do 13
salário dos aposentados com base na média anual dos
proventos. Isto representa não só uma injustiça para
com os aposentados, como principalmente uma interpre
tação distorcida do dispositivo constitucional.

Cabe-nos. pois. uma medida Que discipline definiti
vamente a aplicação do dispositivo constitucional.

LEGrSLACllo CITADA, ANEXADA PELA COORDENACM
DAS COMrSSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
llEP'áJlLJcJl. FEOCJumvA DO JlMSIL

1»88

TItUlo VIII

Sala das Sessões.
tado José Teixeira.

de ~ dezembro de 1989. Depu- DA ORDEM SOCIAL

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO OA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

liTULO 11

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPITULO 11

Dos Direitos sociais

Art. 1~ São direitos dos traba lhadares urbanos e
rurais. alem de outros Que visem ã melhoria de sua
condição socia.l:

VIII _ décimo terceiro salário com t:lase na remune
racão integral ou no valor da aposentadoria;

PROJETO DE LEI N° 69, DR1991
(Da Sr" Rose de Freitas)

Dispõe sobre a gratificação natalina de pensionistas e ~

posentados.

(APEMSE-3E AO PROJETO DE LEI N9 3.805. tE 1983)

O CONGRESSO NACIONAL Veueta:

A~i90 Onico - A g~a~i6icacão na~dLina, devida ao~ apo~en~ado~

pe.n.6.ton.i..s.ta.6. n06 .teJt.mo.6 do ÁI/..t. 201. § 69, da. Con6

titaiçdO, co~~e~pond~~d ao p~ou~n~o d~ d~zemb~o e be~ã paga ate 

di.a. vinte, em vaiolL nunca in6e.1LioJt ao do ,6af.á.IL.io mZnimo • .i6 e.nta. de.

QU4lque.Jt -ilt.i.bu-to ou c.an.tIL.i.bu.Lç.âo plLt!-vi.denc.i.ã,,-.i.a..

JUSTIFICAÇÃO

Á fjJtl1t.i.6Lcaçã:o no.ta!.i.n:a. ê. C.OltA.t.i.tuc.i.onatmente. a,h.6 e.gu.ltada.
406 apo6e.n.tadoh e. pe.n6i.oni.ó.ta-h da Pfte.v.id~nci.a. Soc.i.a.l.. não e.6,tatu.f.

dOA o P1La.zo de. pagame.nto e. o Jt.e.6gua~do do montante. inte.gJt.a.l, ne.m
c.ogi~a.da. a i.6e.nção .tILibutÃI/.ia e. a. c.ontl/.ibuição p,,-evide.nciã.I/.ia.

Po'" LbbO 2.bttlbe.l.e.ce.mob, c.,ta.1Lame.nte., u .se.u. qUl1l"\.,titati.vo ~

nãl.ogo ao do pl/.ovento de. de.ze.mbJt.o, a.t~ a dia. vinte.. óe..i.,ta. a. ante.ci

pação de. ac.oJtdo Com o ~a.tãlLi..CJ mln.i.mo da. da..ta. do pa,ga.men.ta, aó-s.i.m r

deArttc.e66ã4i..a a c04~eção mone.tã4.i.a.

A .ihenção de. c.on.t./f..i.bu.i.çã.o pJt.l!.v.ide.nc.i.âh.i..a. e. tlt..i.btLtoA .i.~

pÕ...·H. em d~6e4a da .i.nteg!l..i.dade de44a g"at.i.6.i.ea~ão.

~~f;;/.' f v0",J
vepu.t.! .: OSf VE fREITAS

Capitulo U ~

DA SEG<lRJOADE SOOAL

&,.0 UI
~ Pr.:vldCnda~

~. 201. O!> planos. cte prevldencla ~Iodl. me-dldnte contri
UJçao. itlenderdO. nos Il:Imo). dd ~I. a

. § 6· A gra~licaçào natalina dos aposentados e pens","
rustas terá por base: o valor dos proventos do més de deu:rn.bfO
de ciKla ~no.

........................................................................... <ao ..

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - RELATÓRIO

o Projeto em tela fixava a base de cálculo da gratificação

natalina a aposentados e pensionistas. e prazo para o seu pagamento. E vedava

a incidência de qualquer contribuição e tributo sobre a mesma.

o Projeto teve em vista regulamentar o art. 201. § 6°, da

Constituição. Seu Autor visou garantir aos aposentados e pensionistas, como

piso, o valor do salário minimo, como prazo para pagamento. 20 de dezembro, e

isenção de qualquer tributo e contribuição sobre o beneficio.

o Senado Federal aprovou Substitutivo, aperfeiçoando a

redação, escoimando algumas imprecisões e introduzindo modificaçães que.

inclusive. ajustaram o texto á nova Constituição.

Deste modo. a base de cálculo da gratificação são os

proventos - para os aposentados - e as pensões - para os pensionistas - nos

valores correspondentes aos do mês de dezembro. Admne·se a antecipação de

50% para o mês de junho. Com referência aos tributos ·stricto sensu', a isenção

se aplica apenas ao Imposto de Renda. em relação aos beneficios pagos pela

Previdência Pública, a maiores de 65 anos, cuja renda seja constnuida

exclusivamente de rendimentos do trabalho . E as despesas correspondentes

correrão à conta de dotações orçamentárias própnas da Previdência Social.

O Projeto tem sido sucessiVamente redistribuido. na CCJR

e nesta Comissão.

Á proposição foram apensados os Projetos de Lei nOs

4.442, de 1989, 5.629, de 1990. e 69, de 1991. O primeiro e o segundo estão

inteiramente contidos no PL n' 3.805/89, sendo de idêntico conteúdo: assegurar o

pagamento do 13Q salário aos aposeniados pelo valor integral dos provenios do

mês de dezembro. O terceiro é um pouco mais abrangente. incluindo os

pensionistas. prazo atê 20 de dezembro. piso igual ao salário minimo e isenção

de tributos e contribuição previdenciária.
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11 - VOTO DO RELATOR

Os projetos são todos elogiáveis. á medida que procuram
assegurar aos aposentados e pensionistas a gratificação natalina em valor

compatível com o dos proventos ou pensões correspondentes ao mês de

dezembro e nunca inferior ao salâria mínimo. Também a fixação de Iimítes de

prazo para o pagamento dos benefícios é medida de proteção a esses

segmentos. A proposta de Isenção dos rendimentos vai além disso. E o custeio
dessas despesas pelas dotaçõ'es da Previdência Social compatibiliza os

benefícios com as respectívas fontes de recursos.

Ocorre, entretanto, que o objetivo de assegurar o

pagamento dos benefícios com base nos proventos e pensões do mês de

dezembro, nunca abaixo do salário minimo, já esta atendido pela Constituição de

1988 (art, 201, §§ 5' e 6') e devidamente regulado pela Lei n' 8,213. de 27,07.91,

art. 40.

No que concerne 80S prazos de pagamento. a fixação do
dia 20 de dezembro se afigura Justa e razoável, mas a antecipação de 50% do

valor - assegurada aos ativos quando entram em férias - pode criar dificuldades
ao caixa da PrevidênCia em termos de seu fluxo de recebimentos e pagamentos.

O pagamento da gratificação natalina em dezembro é justamente facilitado com a

antecipação dos recolhimentos correspondentes âs remunerações pagas em
dezembro

A lsençao das contrlbulçôes a SegUridade SOCial esta
assegurada na ConstitUição. P01S contnbulntes sâo os trabalhadores (ativos) (art.

195. "caput"). e se estende aos proventos e pensões de um modo geral (para o

que já se contribuiu em atividade e em vida). mas não pode estender-se a outras

contribuições. que. a exemplo das taxas. são vinculadas.

A isenção do Imposto de Renda - e não de todos os

Impostos ou tributos. atê porque há os de competéncia estadual e municipal.

sobre os quais a União não pode instituir isenções (CF. art. 151, inc. 111) - esta.

sim. é compativel com os principias constitucionais. O inciso 11 do parágrafo 2' do

art. 153 já estabelece a não-incidência do IR sobre rendimentos de

aposentadorias e pensões pagos pela Previdéncia Social Pública a pessoa com

idade supenor a 65 anos, cuja renda total seja constituida. exclusivamente. de

rendimentos do trabalho. O texto constitucional remete a matéria à Lei ordinária,
para fixação dos termos e limites correspondentes. A Lei n' 9.250/95, art. 28 - e,

antes. a Lei nO 7,713/88. art. 6°. inciso XV - ja excluem do rendimento bruto os

rendimentos de proventos e pensões. Inclusive quando pagos pela previdéncia

privada. até R$ 900,00 mensais, a partir do més em que o contribuinte completar

sessenta e CinCO anos (sem prejuizo do limIte de isenção).

Neste caso. portanto, a isenção aCima: desse limite acarreta
renúncia de receita. encontrando restnções na Lei n' 9,692, de 27.07.98

(LDO/99). que veda, em seu art. 59. a aprovação de proposição que conceda ou

amplie lOcentivD. Isenção ou beneficio de natureza tributaria ou financeira. sem a

prévia estimativa da renÚncia de receita correspondente. Satisfeita essa
condíção. condiciona a sua vigência a ulterior cancelamento de despesas em
idêntico valor.

Esta Comissão poderia, valendo-se da parte final do

mencionado art. 59, antes de votar o Parecer. solicitar ao Poder Executivo a
estimativa da renúncia de receIta embutida nos projetos em questão.

Finalmente, quanto às dotações para custeio das referidas

despesas umas e outras J8 integram o Orçamento da Seguridade Social. que
abrange todas as entidades e órgãos a ela vincul.idos (CF, art. 165. § 5°. inciso

111). NI
Esclareça-se. ainda. que os Projetos nas 4.442/89 e

5.629/80 por questões regimentais. devenam ter sido arqUIvados. mas esta é

maténa que cabe. em última analise. á CCJR.

Em face do exposto. voto pela inadequação orçamentária e

financeíra dos Projetos de Lei nOs 3.805. de 1989. e 69, de 1991, apenso. e pela

adequação orçamentária e financeira dos apensos Proletos de Lei nOs 4.442, de

1989, e 5.629, de 1990. E. quanto ao mérito, conSiderando que a quase

totalidade dos objetivos pretendidos estã atendida ou carece de adequação. voto

pela rejeição do PL n' 3.805, de 1989. e de seus apensos, PLs n's 4.442. de
1989. 5.629. de 1990. e 69. de 1991.

Sala da Comissão. em 02 de junho de 1999.

I/)'1 lI[
Depu~ado JOR~E'KHOU~

" Relatbr . .1.

/11- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinãria realizada hOJe.

opinou, unanimemente. pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei

n' 3.805/89 e do Pl n' 69/91. apensado. e pela adequação financeira e orçamentária

dos PL's n's 4 442/89 e 5.629/90. apensados e. no mérito, pela rejeição do Projeto de

Lei na 3.805/89 e dos PL's n's 4442189. 5629/90 e 69/91, apensados, nos termos do

parecer do relator. Deputado Jorge Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda Cruslus. Presidente; Rodn90

Maia e Armando Monteiro. Vice-Presldenies; Betinho Rosado, Deusdeth Panto]a. Jorge

KhOUlY, José Ronaldo. Manoel Castro. Paes Landim. Paulo Lima. Antonio Cambraia.

Edlnho Bez. Germano Rigolto. Pedro NovaiS, Antonto Kandtr. Manoel Salvlano. Nilo

Coelho. Roberto Brant. Carlito Merss. José Pimentel. Milton Temer. Ricardo BerzOlnl.

Fetter Júnior, Odelmo Leão. Zé índio. Basilio Villant, Corrolano Sales. Eviláslo Farras,

Marcos Cintra. Linceln Portela. Eunicio OliVeira. Jurandil Juarez e Luiz Carlos Hauly.

Sala da Comissão. em 9 de Junho de 1999.
1 !J .

, ilCCtt0'w
Deputada Veda Cruslus

PreSidente

PROJETO DE LEI N~ 3.807-8, DE 1997
( Do Senado Federal)

PIS J,9(\

Fixa a responsabilidade de estabeleclmenlo comercial ou financeiro. de
qualquer natureza. e de pessoa fislca ou Jurídica prestadora de serviços. por
veiculo em estacionamento sob sua administração ou responsabilidade

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA. iNDÚSTRIA E COMÉRCIO. DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORiAS, E DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto IniCiai

11 - Na Comissão de Economia Indústrra e ComérCIO

, termo de recebimento de emendas
• parecer do Reiator
• parecer da ComIssão

111 • Na Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorras

, emenda apresentada na Comissão
· lermo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• complementação de voto
• emendas ofereCidas pelo Relator (4)
• parecer da Comissão
• emendas adotadas pela Comissão (4)
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Senado Federal em 0,3 de novembro de 1997

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O estabelecimento comercial 'ou financeiro que disponh:: de
estacionamento para clientes. ou ofereça tal serviço. e a pessoa fisica ou juridica qUI: se
dedique â prestação de serviçol' rlediame afena de estacionamento. é responsável pelos
Vl"'ículos estacionados nesses -::ípaços. na forma desta Lei. C::11V0 ''':' t:Ô!S':' tf,. r1"sistencia
expressa do c1iente ou usuário.

§ l° A indenização será Pllga ao proprietário da veiculo. salvo no caso de culpa
manifesta. dolo ou má-fé.

§ 2° A responsabilidade prevista neste artigo se restringe a eventos ocorridos
durante o honirio regular de funcionamento do estabelecimento.

Art.. r o Poder Executivo regulamentarâ esta Lei no prazo de noventa dias. a
contar da data de sua publicação.

Art. 3" Esta Lei enrra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'" Revogam~5e as disposições em contrârio.

Senado Federal. em "'3 de outubro de 1997

LEGISLACÃO CITADA A.'\"EXADA PELA
COORDE~ACÃ.O DE ESTl:DOS LEGISLo\.T1YOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

..........................................................:: .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçAo VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra. em um só turno de discussão e votação. e enviado â sanção
ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado. se o
rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

......... - : .

SINO P5E

IDE!\I1FIC.KAU
,I:MERO ,; ORIGE~l PLS onOOI 1996 PROJETO DE LEI ISFI
'lRGAUDEORlGE.'1 SEJ'ADOFEDERAL "90\ \Y96
~E!'ADO PLS 0000 I 1996

,\,.OR ,;ESADOR "'L'1lR CAMPELO _PTB DF

EMENT.; OBRIGA AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIlIlS E AS PESSOAS FISICAS or
lUlUDICAS Ql"E SE DEDlQl"EM A PRESTAÇAO DE SER'1ÇOS A 11'."DE1'.1ZAR OS
PROPRIETARlOS DE \'EICl'LOS ROlíBADOS Dl' FCRTADOS EM ESTABELECIME?\T'.,
SOB seA AD~m.1STRAÇ.~O ou RESPOl'SABlLID ADE

DESPACHO Il\1CL-U.
ISF\ COM CONSTITmçAo E JUSTIÇA ,CCJ\

lT_TIM.\ N;Ao
~I(U Kr.Mt.lWU" CA.~l.\RADOS DEPl..'TADOS
23 10 1997 (SFl MESA DIRETORA

DESPACHO A CA.~l'\R..\ DOS DEPL'TADOS
DSF 24 10 PAG .

E!'C.-\S[!),11ADO A
(SFI SCBSECRETARl.\ DO EXPEDIEXTE (SFHSSEXP) E~t :3 10 19'r

TIv..\fiTAçAO
(N 01 19'1t' tSfi P!..E~ARIO ePLE>'-)

LEm'RA
'NOI 1990 ISF'~IESADIRETORA

DESPACHO A CCJ CDECISAo TER.\nNATIVA' O>01)E PODERA
RECEBER E?\!E!\'DAS. APOS SUA PUBUCAÇAo E DISTRlBú1CAo E~I
.\\ 1.'LSOS. PELO PR..\ZO DE 05 ,CINCO) DLAS UTEIS iN1CI.A."DO
SUA TRA/;fiTAÇAO El.l 15 OC
DSF 10 OI PAG 0056

\203 1996 (SFl COl.l CO!'STl1"L1ÇAO E ILSTIÇA ICCII
ENCERRAME!\TO PR..\ZO SE~l APRESEl>.AÇAo DE E/"!E1'.DAS

Ic 03 1996 (SF) COl.l CONSTITh1ÇAO E ILSTIÇA ,CCJ\
RELATOR SE!' Lú1Z ALBERTO

24041996 ,SF\COM CONSTITUlÇAoEJUSTIÇA ,CCJ\
DEVOLVIDO PELO SEN LUIZ ALBERTO, P.'\R..\ REDISTRlBmçAo

2407 1996 (SFl COM CONSTITUlÇAo E roSTIÇA (CCI)
REDISTRIBUlÇAO AO SEN JOSE FOGAÇA

14 OI 1997 (SFl COM CONSTITUlÇAo E JUSTIÇA ICCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERlA EM CONDIÇÓES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REill.1ÃO DA COMISSÃO.

10 09 1997 (SFl COM CONSTITUIÇÃO E JlJSTIÇA (CCI)
A COMISSAO ACOLHE PARECER DO RELATOR PELA AJ'ROVAÇÃO. NA
FOR.\lA DO SUBSTITl"TTVO QUE AJ'RESEN'A. DEVENDO A t.l.\TERL.\
RETORNAR APAUTA PARA AJ'RECIAÇÃO EM TORNO SUPLEME!\'TAR.
(ART. 282 DO REGIMENTO INTERNO).

OI lO 1997 (SFl COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
NÃO TENDO SIDO OFERECIDAS EMENDAS EM TORNO SUPLEME:-:rAR A
MATERIA E DECLARADA DEFlNrt1VAMENTE AJ'ROVADA NOS
TERMOS DO ARTIGO 284 DO REGIMENTO INTERNO

OI 10 1~97 (SF, COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ANE.\.ADO AO PROCESSADO PARECER DA COM1SSÃO PELA AFRO\'AÇÃO
DA MATERIA !'A FOR.\lA DO SUBSTI11:TIVO OI - CO (fl.S 03
091

n' III 1000 'SF. SER\lÇO DE APOIO COl.USSOES PER.'lA."1SrES
ESC.A.\l1NHADO A SSCLS

'o; lU 1~9" ,SFl Sl'BSEC COORD LEGISLAm'A (SF\ (SSCLSI
RECEBIDO 1'.'ESTE ORGAo. El.! 03 DE OúThllRO DE 199~

14 10 IY97 ISFI PLE~ARlO IPLENI
1540 LEITtJR.<\ PARECER b12 • CC), FAVORAVEL. ~OS TERMOS DO
SUBSnniIYO QUE OFERECE I'EME!'."DA 1 - ccn
DSf 15 10 P;\G :1853"" 11856

l~ 10 1991 (5Fl PLESARlO lP~1

1540 LEITL'R..\ OF !35. DO PRESIDE~-n:: PA CCJ. COMUNICANDO
A APROVAÇÁO, EM TURNO SUPLEMENfAR. DO StlílSTITlJTlVO AO
PROJETO. SE><1JO ABERTO O PRAZO DE os (CINCO) DIAS trrEIS
PARA INrnlPOSIÇÁO DE RECllRSO, POR UM DECIMO DA
COMPOSIÇÁO DA CASA. PARA QlJE A MATERIA SEJA APRECIADA
PELO PLENARJO
DSF 15 10 PAG :n?li9

15 lO 1997 (SFl SllBSEC. coaRD LEGISLATIVA (SF) (SSctS)
PRAZO PARA IKTERPOSIÇÁO DE RECllRSO 16 A l> 1097

cc 10 1997 (SFl smlSEC. coaRD LEGISLATIVA ISF) (SSCLSI
.-\NE..'XEI TE.\''TO ffiJAL REVISADO (n.:~'T.ADA DE FLS 12)

:3 lO 199i fSFl FLEXAIUO (PLE?>..') .
cm.{l:').;:CAC.i.o PRESIDE;';CIA TER.\~O PRAZO SEM Do'TERPOSrçAO DE
REe1.1'.50. PRE\lSTO};O ART 91. PARAGR.'J'O TERCErRO DO
REGNBTO ~TER."O

Z; lO 199- ,SF\ SUBSECRETARIA DO E.\.PEDIENTI (SF)ISSE.\.PI

c; 10 :;;~ .~C~~~"Eo~~p~~Á~~~~~~ g~"B,~O 5'J.j,~/;,I

Oficio n' /1'((. rSFl
Senhor Primeiro~Secretãrio.

Encarrunho a Vossa Excelência. a fl1ll de ser submetido a revisào
da Càmara dos Depurados. nos IetmoS do art. 65 da Consnmição Federal o Projeto de LeI
do Senado n<:l l. de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que ··fIxa a responsabilidade.
de esrabele::unento comercial ou financel!o, de qualquer natureza. e de pessoa fisica ou
Jundica 'Prestadora de sen1ç05. por veiculo em estacJOnamenro sob sua adminisrração ou
responsabilidade" .

~<ii~
senaã~1:.1r·~~í lia Fernandes

?=ime~=o-5ecretário, em exercício

A Sua Exçelêncla o Senhor
Depuradc libiratm Agotar
PrimeJIo-Secretirio da Càmara dos Deputados
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COMISSÃO DE j:CONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

?ROJETO DE LEI N° 3.807197

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

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas. a partir de 15/05/98, por CinCO sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comlssáo. em 25 de maio de 1998

• 1:':'1 ~ • , r.
r.{'hc~'>t·'.lIC<Lt "C 1:.1!.1..- ~a_u_{.o

ItNAMELlA R/BEIRO CORREIA liE ARAÚJO
- Secretána

CO\\l5S:\0 DE ECO'\O\\lA.I"DI STRIA E CO\IERClO

PROJETO DE LEI V' 3.80'. DE 199'

FI\J. J. r~SDons::J.bl\ld1de lk ~:;talJeleclmcmo
.()merctal 11\.":' únant:elro ,J.,,: (lJall.1uer natureza, 1.: j:
i·~S:-;O.J thlcJ ou ,1UndlC::l crç~tadora de SCr\'1ÇOS. por

-..':eUh..l em e-staCI(lnam::::tí1 ,:,ur ~a.J. JoQmmlstraCJ.l'
'u rl:<,Dunsamildade

\utor ""::::nac() r!::iJerrl.l

Relutar D~put:1do Hercu13no Anghmem

1- REL\ f ORlO

;. Propo':ilçio em tda. lJnunda do ::;t:nado F~deral. Jetenmna

responsablhd3.de Cl\ 1I sobre o:' \elculos .:sracJOnados. no harano ;"t'!;;.'Ular Je

funcionamento do ~stabeleclmento em questão. no caso de comercmntes t! ~mpresas

financeIras que otereçam tal comodIdilde para c\temes. bem como pessoas fisIcas ou

Jundtcas que ~xpl(lrem o servIço d~ oferta de estaclonamenfO

'10 prazo re~lmenral. mi0 roram oferecIdas emendas 3.0 Pro.lew

E o Rel:nono

11- \'OTO DO REL.\TOR

A questão em analise - responsabilidade cIvil dos comerciantes

sobre O~ \CICU\U5 t:5t3.CIOnaàos em area propna. oferecida aos cliemes - Ja gerou. e sabIdo,

:::rrandes polêmIcas. n:1o apenas no Cun~'Tesso NacIonal. L'umo no') tnhunats

Porem. a tixação de uma pOSIção pela nossa Cone Federal

preCIsamente a rcsponsil\el pela unnic::Lcão de 1urlsprudencIa em matcna cl\el - não no!'

jlilrccc reurar a utlhdade de um prO\lmentO leglslau"Cl na questão. rOls o mesmo tena n

,:onojo a:: maIS rapIdamente espraIar os efeItos da deCisão por wdo () remrono naCIOn:U.
r.:\ ltanIJo. amuu J.cumUlll d:.:':>nccessano de cont1ltos alulzados la que a questão tem

lTI0strJ.ÚO '_'Tandc DOlcnclili c('lntl\t1\i'

No memo. :.:. ~m pamcular. ,ob o'::> aspectos econõmlcos ~

relamo:; ao dlreno c(l,r.·~rclal. do qual e pane mtef:.'T3nte o dIreito do consumidor ~ ambos

dentro da ~sfcra de competénclJ. desta Comlssào -. não temos o que discordar na

Proposição

De fato. repetindo aqut· os ar~rumentos que tIVeram sucesso na

::sfera ludlclal t: Imponantt: reter qut: II estaCIonamento::: ot"erec:do n~lo comercIante· no

mal~ das \ ~zes, em terreno propnn . l,;omo uma \ antagem competlll\'a. ou. em outras

ral.1\ ra<:. ..:om('l uma (omouldaj:; ',"IEIQJ .J .:matr ir;;;;:J':$~~, ::Jn .:i~tnmento Ot'l\'lO. d~

\'utros que não nfercçam ,\ mesma tacthdadt:. ''<mguem obnga II comerclilnte a

JISpOOlOlhl::H um 5~f\tÇQ_ mUlla~ \CZ~S tJZ~ndo U~ll J:: ~":ITeno'" canSSlmos Ora.5t:ndo

este o t:aso, como não responsabiliza-lo p~la guarda que ~e propõe a iazer' Comparemos

(om uma outra ~ltuaçàu Dlgamo~ qu~ dctenmnado corncrctttme oiereça como bnnde a05

que adentram em sua IO.1a • ou slmplesmeme por ela passam, radlcahzando o arb'Umento~.

um duce .\ alguem ocorrerta ,luigar 1nlUsta a responsabllizacàc' da 10.1:1. -;e tal quttU1.C

eventualmente pro\ocasse mdlgestões g.eneralizadas'

'\ião se dlça por outra (cna. qUI: l\ ~Cf\ IÇO J:.: t:SlaClQnamento. por

não ser pago. não d~\'ena enseJar respunsablllzação c[HI Em toro qualificado como'esta

Comissão temos c~neza que não pas.sa desp::rceblda a nossos Pares a iaIacla msenda no

J.rgumento. uma \ez que, por eVidente. o ~stactonamemo não l: h'Tatutto. uma \CZ que

lúglcameme tnsendo ':'1.::U custo nos I.:USlOS totatS do t:':itabeleclmen1.o. i.:om matàstil\'el

retlexo sobre os preços cobrados dos c!lemes

P.::rceDa-:.~. por lim, qu~. tendo ~m \ Ista e~COlmar 05 exageros ~

J.tastar Ih JDr0\ettadorco;, pre\ê 11 Proleto lanto a t':'cncàll da ubngação de ressarClf em

.... .1".0... J,: C'..llPJ m,:mll'-:sl.l, JlIl(l \\u ma i,; dC' proont:tarw J{I \t:ICU!ll l.1uanto no d.: C\DfCssa

Jcslslcnclil d~ "ua pane. II Ljue podcna. I:~namenlc. ~,~r obtido· I.:omo condIção para o

.lCl.:S<;(l . ':.l;,~U.:l~;.. ..:a:ios em !.lu..: II \.Ilmt.:rcmnt:.:. t:'(\f Quah.:ru:.:r mOl1\o. não prcIenaa ():J

possa ..i~~umlr .1', rc~ponsaOtilJ.adc:. n;JO ~lUL'lra l.:rCctrlzar lJ t:':ltactonamenlO . ..;omu

notonam~n~c t.:m qdu l.'JIJa \':1., mal~ (omuns na" ~rJnaes ItlHl~· ..' mSISta em oferecer (1

':'CT\tço

Em passado recente· maIS exatamente. 21 de maiO de 1997 -. <:5ta

Comlssáo. acompanhando ú R~liltOr. nobre Deputado LIma Seto. aprO\ílU Projeto P.~,L~I

n'J 2 8:!7"q7 do Depurado Wlgbeno Tartuce. tratando do mesmo terna. mas res1.nngmdo a

responsabilidade JOS estacIOnamentos pagos dIretamente. Por todos os motl\OS acnna

elencados. acredllamos. todaVia. que :l Proposição em analise. com sua amphtude melhor

defimda - dlem do tàw de. ef::'Tessa do Senado. ter pnondade reglmemal e pOSSibilidade de

maIS celeremente transformar-se: ~m let. \enclda que e5ta a discussão em uma Casa
Leglslatt\L\ - atende alOda melhor \lO Interesse dos consumIdores. sem grandes

ampliações de custo para as empresas, AdemaiS. t': bom lembrar que. enquanto o Projeto

em tela comnbUl para paclticar a questão - J.O legislar a pOSIção assumlda pelos tnbunals

-. a pOSição mais restnta. adotada naquele ProJeto. não dlmma a pOSSibilidade de

í.1~U1Zarne:no de demandas t~ndo por base, como hOle, J ~Implcs responsablhdade CI\ 11

genenca. remada dos Códigos Ci\tl e de Dâesa do Consumláor

Por todo o ~xpOSto. nosso \'oto ~ pela aprO\ação do Projeto de Lei

n' 3 807 00

\.\ ' -<,..,.-.A- ____

Deputado Herculano Anghlnem

Relator

Presentemente. r..:ontudo. relo menüÍ'l tiO jmblto do Póder

Judlclano. a rrla~efla tende a paclticação. a pamr de poslclOnamemo do Supenor Tribunal

de Justlça. não por comcldêncla. queremo'5 crer. no m~smo ~ent1do do Pro!eto em tela

:'lesse contexto. a responsabllização também das pessoas ti~icas c Jundlcas que Tem ::t.

ofena de estactonamento como UH\ 1dade econórrllca t1\a~se apenas como lIm 3.creSClmo

\OgICO. tntetramente d~ acordo ~om as melhores detenmnações a~ direito pOIS. se remam

renda da tlu\ldade d::: :;uardar \clculo5. ~ conseauencla natura! ;j, "lIJ responsabllldJd~

sobre os hens deposnados

Sala da ComIssão. em de de 1998
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111- PARECER DA GOMISSÃO "Art. 1.057....
Nos contratos bilaterais responde cada uma das partes por culpa."

A Comissão de Economia. Industna e ComércIo. em reunião

ordmana realizada hOJe. APROVOU. unanimemente. o Projeto de Lei nO

3.807/97, nos termos do parecer do Relator. Deputado Herculano Anghmettl.

5. Peia emenda do proJeto.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.807-A/97
PresIdente

Sala da Comissão. em 11720 de 1998

Estiveram presentes os Senhores Deputados: I
Robson Tuma Presidente, Herculano Anghinettl "

Vice~Presidente, Airton Dipp, Anivaldo Vale. Danilo de Castro, Edison Andrino. 8rasfha, 18/03/1999--------------_.:..::..._---------'
Marcelo Déda, Odacir Klein, Ronaldo CéZE'f Coelho, Rubem Medina. Carlos

Melles. Cunha LIma. FrancIsco Dornelles. Luiz Carios Hauly, Pedro Valadares e

Renato Johnsson,

Nos termos do Art. 119, caput. I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 12/03/99 a
18/03/99. Findo o prazo, foi recebida 01 (uma) emenda.

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Ilto(lo'iljlo

Projeto de Lei n' 3807/97
\2 dt.ta

1&03/1999

I"
1. SU r.Ulva

11" .Deputado Paes Landim

2. sub.tltutlva 3.

...",
"

PFL·PI

modificativa 4. adltlva

IncllO

li"
5. Substltutlvo lobal

Sala da Comissão, em 19 de março de 1999.

~ U-:-\
Aurenilton Ara ~~ea

Se e(ári'(

TExTÔ I JUSTIFICA AO

PROJETO DE LEI N' 3.807, DE 1997
(Do Senado FJ!deral)

(PLS n' 1/96)
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS.

EMENTA: "Fixa a responsabilidade de estabelecimento comercial
ou financeIrO. de qualquer natureza. c de pessoa físícu
ou jurídica prestadora de; serviços, por veículo em
estacionamento ':!ob sua administraçào ou
responoabiltdade".

1- RELATÓRIO

PROPOSTA

Emende-se o Projeto de Lei n' 3.807. de 1.997. em seu ano I'; "caput". dando
se a seguinte redação:

"Art. l° - O estabelecimento comerciai ou tinnncelro que disponha de
estacionamento para clientes. a título oneroso. a pessoa física ou
jurídica que se dedique ii prestação de serviços mediante oferta de
estacIonamento. é responsável pelos velculos estacionados nesses
espaço!i. na forma desta Lei. salvo no caso de desistência expressa do
cliente ou usuário."

Chega para apreciação desta Comissão propositura
originada no Senado Federal que atribuí responsabilidade civil pelos
danos causados aos veículos, ao estabelecimento comercial ou
fihanceir".i bem como á pessoa fisica ou jurídica que se dedique á
atividade de estacionamento de veiculos.

Segundo o Projeto em tela, o cliente ou usuário pode
desobrigar os responsáveis mediante desistência expressa e
estabelece ainda que a indenização não será paga ao proprietário do
veiculo, caso se verifique sua culpa manifesta, dolo ou má-fé.

JUSTIFICATIVA

1. A criação c manurcnção de estaCIOnamento de veículos. em estacionamentos
comerclíll e tinancctco. são fonuas do empresário apnmorar <:íua empresa para competir no
mercado e realiznr seu objeto 'SociaL

O Projeto em epigrafe foi aprovado pela unanimidade da
Douta Comissão de Economia, Indústria e Comércio e, dentro do prazo
regimental recebeu uma Emenda nesta Comissão.

Cabe-nos, portanto, apreciar, quanto ao mérito, o Projeto

2. A iniciativa de pôr à disp051Ção dos clientes esta estrutura decorre do
planejamento dos custos e do inveMimento em sua atividade. objetIvando melhor eficiência e
qualidade de serviços presUldos. segurança e conforto dos clientes.

eaEmenda.

li-VOTO DO RELATOR

3. A responsabilidade do estacionamento comercial ou financeiro deverá
ocorrer. se o veículo jurídico com o cliente se efetuar a titulo oneroso. pois nesta relação
obrigaCional caberá ao estabelecimento o dever jurídico de guarda e leio e ao clíente a devida
remuneração deste servIço.

4. Sendo a relação jurídica um contrato de depósito. de natureza bilateral
(prestações recíprocasl. cada parte responderá a título de simples culpa. tal como dispõe o art.
1.057. I' aiínea. do Código Civil:

A proposição em foco é oportuna e de elevado alcance, pois
vem definir, com clareza. uma área ainda nebulosa na relação entre os
comerciantes/fornecedores e os consumidores e também por
representar uma proteção aos consumidores que confiam os seus
veiculos a esses estacionamentos, já que a cada 11 minutos um carro é
roubado no Rio de Janeiro e a média diária chega a 123 veiculos,
muitos deles ocorrendo nos próprios estacionamentos, pagos ou não.
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Se o estacionamento de veiculos é oferecido mediante
remuneração, o comerciante e o fornecedor estão sujeitos ao disposto
no art. 14 e no § 1° do mesmo artig.Q..dÇl Código,. dI!!. ~!!f,!sa do
Consumidor e, portanto, não há dúvida, que devem responder pelo
furto e pelos danos causados aos veiculas sob sua guarda.

NAo poderia ser menor a responsabilidade se o serviço de
estacionamento é oferecido gratuitamente, como forma de atrair mais
clientes para os seus negócios, já que, com certeza, os custos deue
estacionamento já estariam incluidos nas suas planilhas e repassados
para os preços, como sói acontecer nas relações comerciais.

Nlo fosse assim e estaríamos diante de uma propaganda
enganosa, posto que os comereiantes-e os fornecedores anunciam
essa facilidade, ostensivamente, como forma de conquistar a
preferência dos clientes, sem o direito de expô-los ao risco de terem os
seus veículos furtados ou danificados, sem assumir qualquer
responsabilidade.

Quanto à Emenda apresentlida pelo nobre Deputado Paes
Landim, consideramos que a mesma não pode ser acatada, sob pena de
anular todo o mérito da proposiçiio, pois limitaria sua apllcaçAo aoa
casos já previstos na legislação em vigor, o que resultaria em uma
inócua redundãncia.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
nO 3.B07-A, de 1997, e pela rejeição da Emenda apresentada.

Deputado P

COMPLEMENTACÃO DE VOTO

A proposição em foco é oportuna e de elevado alcance, pois
vem definir, com clareza, uma área ainda nebulosa na relação entre os
comerciantes/fornecedores e os consumidores e também por
representar uma proteção aos consumidores que confiam os seus
veículos aos estacionamentos, já que a cada 11 minutos um carro é
roubado no Rio de Janeiro e a média diária chega a 123 veiculas,
muitos deles ocorrendo nos próprios estacionamentos, pagos ou nio.

Se o estacionamento de veiculos é oferecido mediante
remuneração, o comerciante e o fornecedor estão sujeitos ao disposto
no art. 14 e no § 1° do mesmo artigo, do Código de Defesa do
Consumidor e, portanto, não há dúvida, que devem responder pelo
furto e pelos danos causados ao veiculo sob sua guarda.

Não poderia ser menor a responsabilidade .se o .serviço de
estacionamento é oferecido gratuitamente, como forma de atrair mais
clientes para os seus negócios, já que, com certeza, os custos desse
estacionamento já estariam incluídos nas suas p/ani1has e repassados
para os preços, como sói acontecer nas relações comuciais, no Brasil.

Não fosse assim e estaríamos diante de uma propaganda
enganosa, visto que os comerciantes e os fornecedores anunciam essa
facilidade, ostensivamente, como forma de conquistar a preferência dos
clientes, sem o direito de expô-los ao risco de terem os seus veículos
furtados ou danificados, sem que eles assumam qualquer
responsabilidade.

Pelo exposto, a Emenda apresentada pelo Nobre Deputado Paes
Landim não pode ser acatada, sob pena de anular todo o mérito da
proposição, pois limitaria a sua aplicação aos casos já previstos na
legislação em vigor, o que resultaria em uma inócua redundância.

Não obstante o mérito do Projeto sob comento, o mesmo se
restringe a !ltribuir responsabilidade a comerciantes e prestadores de
serviços financeíros. Assim sendo, acreditamos que seja
imprescindivel ampliar a proteção ao consumidor, estendendo o
alcance da norma, para que abarque outros tipos de fornecedor, tais
como os órgãos públicos e os prestadores de serviço em geral, entre
outros. Q Poder Público também explora espaços fisicos em terrenos e

na via pública, a título de estacionamento, cobrando valores que, se
não pagos pelos proprietários de veículos particulares, são
sancionados com multas ( Emendas Modificatívas nO 1 e nO 2 )..

Para que se torne mais rápido e mais eficiente o pagamento da
indenização pelo Poder Público, tornar-se-á indispensável formalizar o
acordo, sem maiores entraves burocráticos ou ainda a interminável
espera de decisão judicial final. Para isso propomos a abolição da
exigência do pagamento a ser feito por meio de precatório judicial, ou
seja, possibil;tando-o por acordo administrativo, dispensando-se o que
dispõem os artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil ( Emenda
Modificativa nO 3 ).

Acreditamos, igualmente, ser imprescindivel que 011 usuarios
dos estacionamentos tenham ciência de seus direitos, para que possam
exigi-los, de imediato, em caso de dano ou perda do veiculo, afixando
se a norma em lugar visível e de fácil acesso pelos usuários ( Emenda
Aditiva nO 1 I.

Após discutir, exaustivamente, o Projeto com alguns membros
da Comissão, decidi acatar algumas sugestões formuladas'pelos meus
Nobres Pares, visando ao aperfeiçoamento da Proposiçio e nesse
sentido, apresentamos três Emendas Modificativas e uma Emenda
Aditiva ao Projeto de Lei nO 3.S07-A, de 1997, o que, no nosso entender,
torna o Projeto mais eficaz e a sua aplicação mais ágil, beneficiando
assim o consumidor.

- '.- "azões acima, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
n4 :::.SC· ," 1997, com as Emendas anexadas e pela rejeição da
Emende ,_sentada pelo, nobre Deputado Paes Landim.

EMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

EMENDA MODIFICATIVA N° 1

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

"Fixa a I1Jsponsabi/idade do fom9cedor;
conforme definido no art, 3" da Lei nO 8.078, de

1990, nos casos em que oferece local para
estacionamento de veículos. "

Sala da Comissão, em 0'3 de f"""ka de 1999.

"'P"Iad~LTAZAR
..~

EMENDA MODIFICATIVA N° 2

Dê-se ao caput do art. 1° do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1° O fornecedor, confonne definido no alt.
3° da Lei nO 8.078, de 1990, que oferecer local para
estacionamento de veículos, seja a título oneroso
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ou gratuito, fica responsável pela sua guarda e
obrigado a indenizar o proprietário do veículo em
caso de perda ou dano.•

Sala da Comissão, em 01 de rLvo de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA N°3

Dê-se ao § 1°, do Art. 1° do Projeto a seguinte
redação:

"§ 1° - A indenização será paga ao proprietário do
veí~ulo, salvo no caso de culpa manifesta, dolo ou má fé e em caso de
acordo promovido por pessoas jurídicas de direito público interno,
autarquias e empresas públicas, nio se aplicam as disposições dos
artigos 730 e 731 do Código do Processo Civil."

Sala da Comissão, em~ de 1999.

Deputad~AZAR

EMENDA ADITIVA N"4

Acrescente-se ao Projeto o següinte art. 2° e
Parágrafo Único, renumerando-se os demais, se for o caso: :

•Art. 2° - O fornecedor fica obrigado a afixar em
lugar visível e dei fácil leitura, nos locais de
estacionamento, a transcrição do art. 1° desta lei.

Parágrafo Único: O não cumprimento da Lei
afixada pelos fornecedores implicará em sanções

administrativas e penais propostas no Cédigo
de Defesa do Consumidor.·

Sala da Comissão, em~~ de 1999.

Deputado~AZAR

:, ,

UI- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n° 3.807-N97, com emendas, e rejeitou a
emenda apresentada na Comissão, nos termos do parecer do relator, Dep.
P"llulo Banazar, com complementação de volo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Flávio Derzi, Presidente, Luciano Pizzallo, Celso Russomanno e Paulo
Baltazar, Vice-Presidentes, Expedito Júnior, Reginaldo Germano, Eunlcío
Oliveira, Fernando Gabelra. Jorge Tadeu Mudalen. LUIZ Billencourt, BadL
Picanço, Fátima Pelaes, Murilo Domingos. Sebastião Madeira, Villóric
Medioli, Ben-Hur Ferreira. João Magno, Marcos Afonso. Márcio Biliar,
Ricardo Izar, Régis Cavalcante, Valdeci Paiva, Aroldo Cedraz, Pedro
Pedrossian, José Borba, Moacir Michelello. Philemon Rodrigues. Aloízio
Santos, Arlindo Chinaglia, Alcione Athayde, Duílio Pisaneschl. Fernando
Coruja, Sérgio Novais e Ronaldo Vasconcellos.

Sala da Comissão, em 09 de junho de 1999.

,~~\~''"''
~

EMENDA ADOTADA 'PELA COMISSÃO
N° 1-CDCMAM

Dê-se á ementa do projeto a seguinte redação'

"Fixa a responsabilidade do fornecedor. conforme definido no
art. 3° da Lei nO 8.078, de 1990, nos casos em que oferece local para
estacionamento de veículos".

Sala da Comissão. em 09 de junho de 1999

,._~ \ ~OWlad~\

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N°2-CDCMAM

Dê-se ao capul do art. 1° do projeto a segumte redação;

"Art. 1° O fornecedor. cor.'orme defInido no art. 3° da Lei n°
8.078, de 1990. que oferecer local para estacIonamento de veiculos, seja a litulo
oneroso ou gratUIto. fica responsável pela sua guarda e obrigado a indenIzar o
proprietário do veiculo em caso de perda ou dano",

Sala da ComIssão. em 09 de Junho de 1999

~\\~,d~~~

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N° 3'·-CDCMAM

Dê-se ao §1° do Art. 1° do Projeto a seguinte redação:

"§ 1° - A indenização será paga ao proprietário do veiculo, salvo no
caso de culpa manifesta. dolo ou má fê e em caso de acordo promovido oor
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pessoas jurídicas de direito público interno, autarquias e empresas públicas, não se
aplicam as disposições dos artigos 730 e 731 do Código do Processo Civil", .

Sala da Comissão, em 09 de junho de 1999

EMENDA ADOTADA PELA COMiSSÃO
N° 4· CDCMAM

Acrescente-se ao Proleto o segUinte art, 2° e Paragrafo ÚniCO,
renumerando-se os demaIS. se for o caso:

"Art. 2° O fornecedor fica obrigado a afixar em lugar visivei e de
fácil leitura, nos locaiS de estacionamento. a-transcnção do art. 1° desta lei"

Parágrafo Único. O não cumprimento da Lei afixada pelos
fornecedores Implicará em sanções administrativas e penais propostas no Código
de Defesa do Consumidor".

Sala da Comissão, em 09 de junho de 1999

~Deputado F . ~RZI

Presl t\\

PROJETO DE LEI N2 3.846-A, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N2 175'97

Dispõe sobre o endosso de cheques; tendo pareceres: da Comissão de Economia.
Indústna e Comércio. pela aprovação. com subst~utivo; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. peia constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e do substitutivo da ComiSsão de Economia, Indústna e Comércio.
com substitutivo.

SUMÁRIO

I .. Projeto iniciai

11- Na Comissão de Economia. Indústria e Comercio:
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão

111- Na Comissão de Constituição e Justiçu de Redação:
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Parecer da Comissão
- SubstitutÍvo adotado pela Comissão

o Congresso ~acional decreta:

An. 1- O endossante de cheques de qualquer \ alar devera mdicar expressamente
o nome do endossatâno

Parállrnto wuco. O endos.so em branco será conSIderado como não escnlO.
An.-1,- Esta Lei entra em \igor na data de sua publicação.
An. 3· São revogadas as dispOSIções ~m canrrano. especla1menre aque!as

contull! nos ms. 17328 da Lel n' ~ 357. de 2 de setembro de 1985.

Senado Federal. em.H de novembro âe 1997

/~4: /-
J,~!...~--0 /1"'1.t.( t '

. 5-enador -,~ritanlO Ç3.rlos-':~1,agalhàes

Pres}deme do Senaóo·fedd:il

j.. L

LEGISLAC.-\O CITAD.' .-\,,'iEXADA PELA
COORDE:'oõAC.-\O DE ESTUDOS LEGISLATI\'OS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTill-OIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOVIIl
Do Processo Legislativo

.................: ~ .

SUBSEçÃom
Das Leis

. Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sànção
ou ,promulgação, se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o
rejeitar.

Pa"ágrafa lÍnico. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora.

LEI N° 7.357, DE 02 DE SETEMBRO DE 1985

DISPÕE SOBRE O CHEQlJE E DÁ OuTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTill-O II
Da Transmissão

Art. 17 - O cheque pagável a pessoa nomeada. com ou sem
cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso.

§ 1° - O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula "não à
ordem". ou outra equivalente. só é transmissível pela forma e com os
efeitos de cessão.

§ 2° • O endosso pode ser feito ao emitente. ou a outro obrigado.
que podem novamente endossar o cheque.

Art. 18 - O endosso deve ser puro e simples, reputando-se
não-escrita qualquer condição a que seja subordinado.
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§ lO_ São nulos o endosso parcial e o do sacado.
§ 20

- Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao
sacado vale apenas como quitação. salvo no caso de o sacado ter
vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de
estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de
alongamento e assinado pelo endossante, ou sua mandatário com
poderes especiais.

§ 10 - O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo
apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido
quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 20
- A assinatura do endossante. ou a de seu mandatário com

poderes especiais. pode ser constituída. na forma de legislação
específica. por chancela mecânica. ou processo equivalente.

Art. 20 - O endosso transmite todos os direitos resultantes do
cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa:
II - endossar novamente o cheque. em branco ou a outra pessoa:
IH - transferir o cheque a um terceiro. sem completar o endosso e

sem endossar.
Art. 21 - Salvo estipulação em contrário. o endossante garante o

pagamento.
Parágrqfo Úl7ico. Pode o endossante proibir novo endosso: neste

caso. não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente
endossado.

Art. 22 - O detentor de cheque "à ordem" é considerado portador
legitimado. se provar seu direito por uma série ininterrupta de
endossos. mesmo que o último seja em branco. Pata esse efeito. os
endossos cancelados são considerados não-escritos.

Parágrafo úl7iéo. Quando um endosso em branco for seguido de
outro. entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo
endosso em branco.

Art. 23 - O endosso num cheque passado ao portador toma o
endossante responsável. nos termos das disposições que regulam o
direito de ação. mas nem por isso converte o titulo num cheque "à
ordem".

Art. 24 - Desapossado alguém de um cheque, em virtude de
qualquer evento, novo portador legitimado não está obrigado a
restitui-lo. se não o adquiriu de má-fé.

Parágrafo único. Sem prejuizo do disposto neste artigo, serão
observadas. nos casos de perda, extravio, furto. roubo ou apropriação
indébita do cheque, as disposições legais relativas à anulação e
substituição de titulos ao portador. no que for aplicável.

Art 25 - Quem for demandado por obrigação resultante de
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente. ou com os portadores anteriores, salvo se o
portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Art. 26 - Quando o endosso contiver a cláusula 'valor em
cobrança". "para cobrança", 'por procuração", ou qualquer outra que
implique apenas mandato. o portador pode exercer todos os direitos
resultante; do cheque. mas só pode lançar no cheque
endosso-mandato. Neste caso. os obrigados somente podem invocar
contra o portador as exceções oponíveis ao endossante.

Parágrafo único. O mandato contido no endosso não se extingue
por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade.

Art. 27 - O endosso posterior ao protesto. ou declaração
equivalente. ou á expiração do prazo de apresentação produz apenas
os efeitos de cessão. Salvo prova em contrário, o endosso sem data
presume-se anterior ao protesto. ou declatação equivalente. ou à
expiração do prazo de apresentação.

Art. 28 - O endosso no cheq1!e nominativo. pago pelo banco
contra o qual foi sacado. prova o recebimento da respectiva
importância pela pessoa a favor da. qual foi emitido. e pelos
endossantes subseqüentes. .

Parágrqfo lÍnico. Se o cheque indica a nota. fatura. conta
cambial. imposto lançado ou declarado a cujo pagamento se destina.
ou outra causa da sua emissão. o endosso pela pessoa a favor da qual
foi emitido e a sua liquidação pelo banco sacado provam a extinção da
obrigação indicada.
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Senado Federa!. em J ~ de :o~'e7,dc 19~7

~~ ..~ú'---
Eenad:= c.a=1o.G ?a.':.::'cc!~':'c ~

?r:'i.le.:.ro-~ecre1:a.r.:..:;:. en exercl.c:,o

A Sua Excel,;ncta o Senhor
Deputado l ômllan AguIar
Primetro·Secret3no da Câmara dos Deputados
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cOl\flssAo DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I-RELUÓRIO

Propõe o art. 1" do Projeto de Lei em epígrafe:

~~Art. 1" O endossante de cheques de qualquer valor devera

indicar expressamente o nome do endossatãno.'·

Esse dIsposItIvo propõe fi vedação do chamado "endosso em branco",

qual seja, o endosso ao ponador. sem Identificação. portanto, do favorecido. atualmente

penmndo pela LeI n" 7 357. de 2 de setembro de 1985.

Dispõe amda o parngrafo ÚIl1CO do mesmo art. lOdo referido ProJeto:

"Paragratb uruco. O endosso em branco sera consIderado

como não escnto.-

Nos tennos desse dispos1tl\'o. o endosso em branco. ao ponador. nào

gera qualquer efeito. sendo tido por não escmo.

o anlgo ;}O do ProJeto trata de sua eticaclB no tempo, detenmnando

que suas disposições entrarão em VIgor na data da pubhcação da nova leL

Finalmente. o artIgo 3'" do Projeto dispõe

·'Art. 3Q São revogadas as disposlÇões em contrano. espe

CIalmente aquelas conudas nos ans 17 a 28 da Lei na

7.357. de::!. de setembro de 1985:'

ASSlm. apos publfcada a nova lei. ter~se~ão por revogadas as diSpoSI

ções que colidam com o disposto no projeto. ou seja. as que possibilitam o endosso ao

panador.

11- VOTO DO RELATOR

o proJClO. de micianva da CPI dos Titulas PúblIcos do Senado F~de~

cal. foi aprovado em sua vcrs50 ongmal pelo Augusto Senado Federal.

Merece aprovação o proJeto. na medida em que penmtirà idennficação

dos utulares dos cheques. mesmo apos eventual cadela de endossos

São, porém. necessários alguns ajU5tes. que não implicarão em modi

ficação em seu merho. mas apenas tomarão clara a extensão do disposto em seu art. 3°.

que trata da revogação de disposições com ele incompatíveis.

o ano 3° dispõe que serão revogadas as disposições em contrãno ao

Projeto. especíalmente aquelas contidas nos arts. 17 a 28 da Lei nD 7357/85 - Lei do

cheque.

0' arts. 17 a 28 da Lei do Cheque compõe seu Capitulo Il - Da

Transmissão. dísciplinando multiplos aspectos do endosso.

A menção, no art. 3° do Projeto, a seus dispositivos. e a afirmação de

que estarão revogadas as dispoSIções contranas :i futura lei. poderão gerar duvidas

quanto aos dispoSitivos que serão efetivamente revogados.

Acrescente·se que alguns dos artIgOS mencIonados da LeI do Cheque

poderão, inclusive, ter elementos incompatíveis com a nova lei. sem que ISSO implique

necessanamente em sua revogação completa..

PareceRnos que, para evitar essas duvidas. melhor sem deixar expres

sas as alterações e revogaçóes que serão geradas nos arts, 17 a 28 da Lei do Cheque.

com a aprovação do projeto em epigrafe.

Por outrO lado. e lmponante ressalvar da vedação da nova lei os che

ques emItidos antenomente a sua publicação. sob pena de mvalidar endossos leg1tlma

mente finnados a luz da. legislação então em vigor.

Assim sendo. Voto pela aprovação do projeto. na fonna do segumte

substltutlvo

Sl"BSTITl'TIVO OFERECIDO PELO RELATOR

AO PROJETO DE LEI.N° 3.846. DE 1997

Dispõe sobre o endosso de cheques

Autor: Senado Fedeml

Art. 10 O endossante de cheques de -qualquer valor devera mdlcar
expressamente o nOme do endossatano.

Parágrãfo único. O endosso em branco será considerado corno
não escrito.

Art. 2° O parágrafo 2° do art. 18, e os arts. 20 e 22 da Lei n°
7.357, de 2 de setembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 18 .

"§ 2° O endosso ao sacado vale apenas corno quitação,
salvo no caso de o sacado ter vârios estabelecimentos e o
endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso da
quele contra o qtJ1l1 o cheque foi emitido."

"Art. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes
do cheque:'

"Ar!. 22. O detentor de cheque "à ordem" é considerado
portador legitimado, se provar seu direito por uma série
ininterrupta de endossos. Para esse efeito, os endossos
cancelados são considerados não-escritos:'

Ar!. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, não sen
do aplicada aos cheque emitidos anterionnente a essa data.

Ar!. 4° Ficam revogados o § 1° do art. 19, o § único do art. 22, da
Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985, e demais disposições em
contrário."

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia. Indústria e Comércio, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO

do Projeto de LeI nO 3.846/97, com Substitutivo. nos termos do parecer do

Relator. Deputado Júlio Redecker.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloizio Mercadante - Presidente: José Machado.

Francisco Garcia e Emerson Kapaz - Vice-Presidentes: Antônio do Valle,

Celso Jacob, Clementino Coelho, Gerson Gabrielli. João Fassarella. João

Pizzolatti, José Militão, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Márcio Fortes,

MúciO Sá, Osvaldo Coelho. Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos,

Rubem Medina e Rubens Bueno - titulares - Antônio Cambraia, Hugo Biehl,

Joaquim Francisco e Marisa Serrano - suplentes.

Sala da Comissão. em 24 de março de 1999.

~J.. ~

élf.&.1 s t1tJ~ J\:
Deputada'ALOIZI'o MERC#!ÕANTE

i Presidente I.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1'. O endossante de cheques de qualquer valor deverá
,ndicar expressamente o nome do endossatárlo.

Parágrafo Unlco. O endosso em branco será considerado
como não escrito

Art. 2' O parágrafo 2' do art 18. e os arts. 20 e 22 da Lei n'
7357. de 2 de setembro de 1985. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18 ..

"§ 2' O endosso ao sacado vale apenas como quitação,
salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em
favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido".

"Art. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes
do cheque".

"Ar!. 22. O detentor de cheque "ã ordem" é considerado
portador legitimado, se provar seu direito por uma série Ininterrupta de endossos.
Para esse efeito. os endossos cancelados são considerados não-escritos."

Art. 3'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
não sendo aplicada aos cheques emitidos anteriormente a essa data.

Art. 4' Ficam revogados o § l' do art. 19. o § único do art.
22. da Le. n' 7357, de 2 de setembro de 1985, e demais disposições em
contrário.

Sala da Comissão, em 24 de março de 1999

~\" rfAi.MJ_AAj
DepiladO ALOIZIO M~RCADANTE

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

O presente projeto de lei, aprovado pelo Senado Federal por

recomendação da Comissão Parlamentar'de Inquérito ~onst\tuida naquela Casa

para Investigar operações com títulos públicos. "dispõe sobre o endosso de

cheques'. para extlngulf o chamado endosso em branco. conforme diSCiplinado

peia Lei n' 7.357. de 2 de setembro de 1985.

De fato, prescreve a proposição que o endossanfe de cheques de qualquer

valor deverá indicar expressamenfe o nome do endossatário, sendo que o

endosso em branco será considerado como não escrito.

Nesta Casa, o projeto mereceu parecer favorável da Comissão de

Economia, Indústria e Comércio, fazendo o Relator, o nobre Deputado Júlio

Redecker reparos á cláusula revogatória, por entendê-Ia imprecisa, e à cláusula

de vigência, por julgar prudente explicitar que a inovação não se aplica aos

cheques emitidos antes da vigência da lei que se pretende produzir.

Aprovado o substitutivo proposto pelo Relator naquela Comissão de mérito,

para dar tratamento às questões formais apontadas. vem a matéria a esta

Comissão de Constituição e Justiça e Redação, sem que sobre ela tivesse se

manifestado a Comissão de Finanças e Tributação.

11- VOTO DO RELATOR

No tocante à constitucionalidade. a proposição é íntegra. seja quanto à

competência legislativa da União, seja quanto à possibilidade do exercício da

iniciativa do Congresso Nacional.

Penso, contudo, que a juridicid.ade 'i' a boa técnica legislativa ainda não

foram alcançadas pelo substitutivo oriundo da Comissão da Economia. Indústria e

Comércio, para que não se prejudique o instituto do endosso fora daquilo que se

busca através do projeto.

Desse modo. sou peia aprovação da Projeto de Lei n' 3.846, de 1997. na

forma do Substitutivo anexo. que a meu ver' agasalha as preocupações da

comissão de mérito e atende à conslitucionalidade. à juridicidade e à boa técnica

legislativa.

Sala da Comissão. em.e Yde ....... ,'~ ,- 'de 1999

/7

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Art. l' Dê·se ao projeto a seguinte redação:

"Art. 1g O endossante de chequas de qualquer valor
deverá indicar expressamente o nome do endossatário.

Parágrafo único. O endosso em. branco será
considerado como náo escrito.

ArI. 2' O art. 20 da Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20. O endosso transmite todos os direitos
resultantes do cheque. (NR)"

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

não sendo aplicada aos cheques emitidos a'nteriormente a esta data.

Art.4º Ficam revogados o § 2' do artigo 18, o § l' do art. 19

e o art. 22, todos da Lei n' 7.357, de 2 de setembro de 1985, e demais

disposições em contrário."

Sala da Comissão, em'"zy de">n.-,v de 1999.

Relator

lll- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Conslltuição e Justiça e de Redação. em

reunião ordinária realizada hoje, opinou ~animemente pela constitucionalidade.

jutidicidade e técnica le!,'islativa. com substitutivn. do Projeto de Lei n° 3.846i97

" do SubSlltullvo da Comissão de Econonua. Industria e ComercIo. nos termos

do parecer do Relator. Deputado Antônio Carlos Konder ReiS.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Robeno Batocmo e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis. Ciro Nogueira. Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins. Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza. Vilmar Rocha, Cezar

Schinner. Iédio Rosa, Mendes Rib"iro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar

Serraglio. Renato Vianna. Zé Índio, André Benassi, Léo Alcântara. Moroni

Torgan, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biscaia. Geraldo

M;,g~ia, Marcelo Deda, Marcos Rolnh, Waldir PlTes, Ary Kara. Augusto Fatias.

Edrnar Moreira, Gerson Peres. Caio Riela, Luiz Antônio Fleury. Fernando

Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues.

Eújácio Simões. Themistocles Sampaio. Max Roserunann e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão, em d~ ~~o,s!o de 1999
..'~,

Deputado J . CA.R.LÕ~{:{tELUlA
Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
publicação.

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

Dispõe sobre o endosso de cheques,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

-\rt }" Dê·se ao projeto a seguinte redação'

"An. In O endossante de cheques de qualquer valor devera indicar
expressamente o nome do endossatário

Parâgrafo unico. O endosso em branco será considerado como não
escriro,

Art. 2° O art. 20 da Lei n° 7.357. de 2 de setembro de 1985 passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque.
(NR)"

An. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. não sendo aplicada
aos cheques emitidos anterionnente a esta data.

Art. 4' Ficam revogadaos o § 2' do artigo 18. o § l' do art. 19 e o art. 22.
todos da Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985. edemais disposições em contràrio."

Sala da Conússão. em 18 de agosto de 1999

PROJETO DE LEI N2 3.883-A, DE 1997
(Do Sr. Roberto Jefferson)

Dispõe sobre a atuação de advogado durante depoimento perante Comissão
Parlamentar de Inquérito; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade. juridicidede, técnica legislativa e. no mérito. pela
aprovação. com substitutivo. com voto em separado do Deputado Jédio Rosa.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer refonnulado
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado~Comissão
- Voto em separado

O CO~GRESSO !liACIO!liAL DECRETA:

Art. t·. A Lei n' 1.579. de 18 de março de 1952.
passa a "igorar com o seu art. 3' acrescido de § 2". transformado o atual
parágrafo único em § 1':

Art. 3'. • .
§ 1· m..m: .
§ 2". O depoente, seja indiciado

ou testemunha. poderá fazer-se acompanhar de
advogado, facultada a comunicação entre ambos
em qualquer fase do depoimento. ainda que em
reunião secreta".

Art. 3'. Revogam-se as disposições em contrário.

Jl' S T I F I C :\ (.~ O

É preciso fortalecer-se o instituto das Comissões
Parlamentares de Inquérito. São elas importantes instrumentos de atuação
de Deputados e Senadores, permitindo que os parlamentares apurem
irregularidades ocorridas.

A Constituição de 1988 conferiu extraordinários
poderes a uma CP\. E, graças a isso. têm agido com muita eficiência.

Creio que, todavia, algo mais pode ainda ser feito.
Refiro-me â atuação de advogado. durante o depoimento de testemunhas e
indiciados. lima CPI sempre está revestida de muita emocionalidade e de
um clima tenso: Os holofotes da mídia causam uma certa intimidação.
sobretudo para testemunhas menos afeitas à rotina judicial ou aos
trabalhos parlamentares.

Nunca se impediu a presença de advogado. durante
a fase de depoimento. Todavia. dentro do próprio espirito que norteia a
atuação desse profissional do'Direito (Lei n' 8.906/94, Estatuto da 0.A.8.) e
da norma inscrita no art. 133 da Carta Política, este projeto busca deixar
bem claro esse campo de atuação. Ú advogado deixará de ser mero
espectador do depoimento de seu patrocinado. A exemplo do que ocorre
nos procedimentos judiciais; 'poderá ele comunicar-se com o cliente, a
qualquer instante do depoimento orientando-o.

Essa participação ativa do advogado será benéfica.
Em momentos de dúvida. ao responder a uma pergunta. o depoente poderá
valer-se dos serviços profISsionais do seu patrono. seja para esclarecer
melhor o alcance da resposta. seja para ser esclarecido a respeito das
consequências de sua resposta. Ou da sua.não resposta. se for o caso. De
qualquer modo. se permitida a consulta ao advogado. os trabalhos da CPI
não poderão. jamais, ser argüidos de uma eventual restrição na defesa de
indiciados ou de possivel coação ou constrangimento na tomada do relato
das testemunhas.

ElItou certo de que todos os nobres pares
emprestarão o indispensável apoio para que esta proposição seja. o mais
breve possivel, transformada em texto de lei.

Sala das Sessões. em

LEGISLACÃO crrADA ANEXADA PELA
CooRDENAcÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos • CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

............................" , , .

TiTL'LO IV
Da Organização dos Poderes

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

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

. .
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SEçAOlll
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 133 - O advogado e indispensavel à administração da justiça.
sendo in\'iolavel por seus atos e manifestações no exercicio da
profissão. nos hmites da lei.

LEI N° 1.579, DE is DE MARÇO DE 1952

DISPÕE SOBRE .-\S CO\1ISSÕES
PARLA\1E~TARES DE fNQCERITO.

Art. 3° - Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com
as prescrições estabelecidas na legislação penal.

Paragralo UlllCO Em caso de não-comparecImento da testemunha
sem moltvo lustificado. a sua mtlmacào sera solicitada ao iuiz
t:nminal da IQ~alidade em que resida ou ~e encontre. na fonna do ~-\n.
~ 18 do Código de Processo Penal.

LEI 1'\0 8.906. DE 04 DE JVLHO DE 1994

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE.
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.883/97

Nos termos do art. 119. caput. I do Regímento

Interno da Cãmara dos Deputados. alterado pelo art. 1° . I. da Reso-

lução n° 10/91. o Senhor Presidente determinou a abertura - e divul-

gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta-

çào de emendas a partir de 19/04/99. por cinco sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao projeto de lei.

Sala da Comissão. em 26 de ~bril de 1999

_ :..-:!.t......- .......

SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretario

Art. Iti - São atividades privativas de advocacia:
I . a postulação a qualquer orgão do Poder Judíciãrio e aos

juizados especiais:
li - a::. ativIdades de consultoria. JsseSSOrla ê direcão iundicas.
~ lI) _ "ão se inclui na atividade pri\ativa 'de' advocacia a

impetração de "habeas corpus" em qualquer instància ou lfIhunal.
~ 2° - Os atos e contratOs constiwtivos de pessoas jundicas. ::.oh

pena de nulidade. so podem ser admitidos a regIstro. nas orgãos
competentes. quando visados por advogados.*3Q

• E vedada a divulgação de ad\'ocada em conJunto com outra
atividade.

DISPÕE SOBRE O ESTATLTO
-\DVOCACIA E A ORDEM
ADVOGADOS DO BR."SIL - OAB.

TÍTULO I
Da Advocacia

CAPÍIl.'LO I
Da Atividade dc Advocacia

DA
DOS COMISSÃO DE eONSTlTUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

Trata-se de proposição que visa alterar disposições da Lei

1579/52, que disciplina as Comissões Parlamentares de Inquerità. O Projeto

pretende que ao depor perante esse tipo de comissão a pessoa possa se fazer

acompanhar por advogado e que seja a este facuitada a comunicação com o

cliente em qualquer fase de sua oitiva.

A justificação menciona que a adoção dessa norma poderá

tomar a CPI mais democrática, afirmando que "o advogado deixará de ser mero

espectador do depoimento de seu patrocinado. A exemplo do que ocorre nos

procedimentos judiciais, poderá ele comunicar-se com o cliente. a qualquer

instante do depoimento orientando-o"

Proposto na legislatura anterior, o projeto foi desarqUlvado a

pedido do Autor, conforme o art. 105 do Regimento Interno da Cãmara dos

Deputados.

REQUERIMENTO
(Do Senhor ROBERTO JEFFERSON)

Requer o o desarquivamento de
proposições.

SenhorPresidente;

Nos tellDoS do ar!. 105. parágrafo único. do Regimento lntemo
da Càmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o desarquÍvamento das proposições
a seguir relacionadas que são de minha autoria:

PRC 0°34191
PL 0° 2958192
PLP n° 86196
PL 0° 3883197
PRC 0° 164/97

Sala das Sessões. em 03.02.99

~M914mro~1f

Nesta Comissão a proposição não recebeu emendas.

11 • VOTO DO RELATOR

Ao tratarmos das Comissões Parlamentares de Inquerito

temos que ter presente o fato de que todos os que prestam seus depoimentos o

fazem na qualidade de testemunhas. Uma CPl não tem acusados ou indiciados a

não ser quando se mantfesta por indíciamentos em seu relatório final. Assim, a

figura do advogado que acompanhe o depoente não e exatamente garantia do

principio do contraditório ou exigência do de.vido processo legal. Normalmente

quando testemunhas comparecem pérante juízes o fazem sem advogados.

embora nada impeça que o façam. Esta exatamente e a srtuação das CP\.

O depoimento dado por qualquer pessoa a Comissão

Parlamentar de Inquerito é pessoal, não havendo qualquer razão para

intervenções de advogados no mesmo. Em juí~o em momento algum o advogado

pode interferir quando a parte depõe, ou mesmo não lhe é dado interromper a

qualquer pretexto o depoimento das testemunhas. O advogado só interfere nos

depoimentos quando o juiz lhe permite realizar perguntas ou reperguntas. A

comunicação entre o depoente e o advogado é sempre íntermediada pelo juiz.

nunca se faz diretamente.

Essa á a norma consagrada no nosso sistema processual,

quer civil, quer penai. o que é inequivocamente conirário á afirmação em que se

embasa o' Projeto. A aprovar a possibilidade de o advogado que acompanha o
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depoente em CPI interferir e com ele comunicar-se em qualquer momento, sem
dúvida, estaríamos tomando os depoimentos perante CI;'I peças de ficção, e não"
busca da realidade social, que é sua natureza primeira. A CPI é instrumento
poJilico de altíssima reJevãncia, expressão do sistema de freios e contrapesos em
que se estriba o estado democrático brasileiro. Tolher-lhe a capacidade de
perquirir a verdade em depoimentos isentos seria absolutamente injuridico e até
mesmo inconstitucional, porque lhe tiraria poderes que qualquer juiz tem, poderes
esses que a Constituição lhe concedeu.

No mérito não vislumbramos seja de qualquer utilidade,
nem aperfeiçoe as normas vigentes adotar a proposição. Ao contrário, adotá-Ia
significaria lesão irreparável aos poderes das CPI, o que é de todo inconveniente.

Quanto á técnica legislativa o Projeto mereceria reparo,
cem a retirada de seu art. 3·, para' adequação á Lei Complementar 95/98, mas
deixamos de fazê-Io pelo teor de nosso voto.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 3.883, DE 1997

Dispõe sobre a atuação de advogado
durante depoimento perante Comissão
Parlamentar de Inquérito.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1· O art. 3· da Lei n· 1.579, de 18 de março de
1952, passa a vigorar acrescido de § 2", transformando o atual parágrafo
único em § 1·:

Por todo o exposto, votamos pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e má técnica legislativa da proposição, e no mérito, pela sua
rejeição. .,

Sala da Comissão, em (iA de}7\~

í
Deputado FERFNDO CORUJA

Relator

U

PARECERREFORMULADO

de 1991

·Art.3· .
§ 1° ..
§ 2° O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado,
ainda que em reunião secreta'.

Ar!. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em.J.I de Q li' de 1999

-&._.
(7

III - PARECER DA COMISSÃO

Na reunião desta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação do dia 11 do corrente mês e ano, retomou á discussão a proposição em
epígrafe, ocasião em que foi lido o voto em separado do Deputado lêdio Rosa,
que se poSicionou pela aprovação da matéria na forma de um substitutivo,
basicamente suprimindo da redação do projeto a expressão "testemunha', de
forma a propiciar, então, que o indiciado pudesse fazer-se acompanhar pelo seu
advogado diante de uma CP!.

A matêria foi discutida exaustivamente pelos demais
membros, entre os quais os nobres Deputados José Robertq Batochio, Antônio
Carfos Bisesia, VICente Arruda, Inaldo Leitão, Marcelo Déda e Waldir Pires, que,
em muito contribuíram para a definição de uma redação, que se não perfeita, pelo
menos possivel, diante, até mesmo, dos relevantes argumentos controversos.

Restou claro, a propósito, que a Lei n· 1.579 está a merecer
uma retormulação profunda, estrutural, no sentido de aclarar diversas lacunas,
que, não raro, provocam divergências e dificuldades na sua intelecção.

Deste modo, revendo meu posicionamento original, voto,
agora, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito,

pela aprovação do projeto de lei nO 3.883, de 1997, nos termos do substitutivo
adiante forrnaJizaqo,

Sala da Comissão, em JI de ~bo de 199'7'

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade, têcnlca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo,

do Projeto de Lei n° 3.883/97, nos termos do parecer reformulado do Relator,

Deputado Fernando Coruja. O Deputado Iêdio Rosa apresentou voto em

separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Josê Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Ney Lopes,

Paulo Magalhães. Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, lêdio Rosa, Mendes Ribeiro

Filho, Osmar Serraglio. Zé Índio. André Benassi, Jutahy Junior, Lêo Alcântara,

Moroni Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir Pires, Ary Kara,

Augusto Farias, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz Antônio F1eUIY, Fernando

Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,

Luciano Bivar, Paulo Marinho, Gustavo Fruet, Nelson Marchezan, Jair

Bolsonaro e Nelson Marquezelli.

Sala da Comissão, em II de agosto de 1999
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SUBSTITIITIVQ AOOTADO -CCJR

Dispõe sobre a atuação de advogado durante
depoimento perante Comissão Parlamentar de Inquento.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" O art. 3" da Lei n' 1.579. de 18 de março de 1952. passa a vigorar
acrescido de § 2", transformando o atual parágrafo ÚlÚCO em § I":

"Art. 3' .

§:' O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado. ainda que
em reunião secreta".

Art.::!ll Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 11 de agosto de 1999

VOTO EM SEPARADO

DO DEPUTADO IÉDIO ROSA

Na reunião do dia 30 de junho do corrente ano. solicitei

vista da proposição em epigrafe por discordar do posicionamento do Relator. que

houve por bem manifestar-se pela inconslttucionalidade. injuridicidade e má
técnica legislativa. considerando. basicamente. o cerceamento dos trabalhos da

CPI. caso fosse permitida a participação de advogado (seria tolhida ••..a

capacidade de perquirir a verdade..:).

Ao contrârio, tenho que as objeções apontadas pelo Relator

poderiam ser superadas com a redação que abaixo ofereço a este Colegiado.

De forma objetiva. suprimo a expressão -testemunha'.

deixando aberta a possibilidade de atuação advocatícia somente quando tratar-se
de indiciado.

Ademais. procurei adaptar a proposição aos padrões

estipulados na Lei Complementar n° 95198. com a supressão da cláusula

r~vogatória.

Assim. meu voto é pela constitucionalidade. juridicidade.

boa técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação do projeto de lei nO 3.883/97.
nos termos do substitutivo adiante formalizado.

Sala da Comissão. em l( de "''t''''-r.. de 199,q

Depu~ROSA

PROJETO DE LEI N° 3883, DE 1997_

Dispõe sobre a atuação de advogado
durante depoimento perante Comissão
Parlamentar de Inquérito.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art, l' O art. 3' da Lei nO 1.579. de 18 de março de 1952.

passa a vigorar acrescido de § 2°. transformado o atual parágrafo único em § 1°:

·~rt.3· .
§ 1° .

§ 2° O depoente indiciado poderá fazer-se acompa
nhar de advogado. facultada a comunicação entre ambos
em qualquer fase do depoimento. ainda que em reunião
secreta."

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

Sala da Comissão. em ,LI.~ li' - "19.

~
Deputado IEDIO ROSA

PROJETO DE LEI N2 3,907-A, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Mensagem n· 327/91

Dispõe sobre a participação dos empregados na direção das SOCiedades de economia
mista e empresas públicas vinculadas à União: tendo pareceres: da Comissão de
Trabal~o. de Administração e Serviço Público pela aprovação. contra o voto do
Deputado José Pimentel: e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
consmucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. com emendas.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
• Parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- Voto em Separado

II/- Na Comissão de ConstilUição e Justiça e de Redação:
- ParéCer do Relator
- Emendas oferecidas pelo Relator (3)
• Parecer da Comissão
• Emendas adotadas pela Comissão (3)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - As empresas; po.blicas e as sociedades de eco
nomia mista vinculadas à União manterão, obrigatoriamente, em Guas di
retorias, pelo menos um representante do& respectivos empregados.

Parágrafo íl.nico - Excluem-se do disposto neste artigo
a. empresas püblicas. e as sociedades de economia mista vinculadas aos
Hinist~rios Militares:'

Art. 22 - O representante dos empregados seri! por esteG
eleitos em assembléia convocada pela direção da empresa com antecedên
cia de trint.a dias.

Par.6grafo único - Poderão concorrer à eleição todos os
empregados admitidos pela empresa há, pelo menos, cinco anos.
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Art. 32 - A integração do empregado na direç60 da em
presa far-se-á para cargo especificamente criado para tal fim, na con
dição de diretor representante dos funcionários.

Art. 42 - As empresas pl1blicas e as sociedades de eco
nomia mista deverão criar cargos especificas em suas diretorias, ne
cessários ao cumprimento desta Lei.

Parágrafo único - O repret:entan~e àos empregados exer
cerá seu mandato pelo prazo que restar aos demais diretores e, se di
verso o orazo desses mandatos f pelo que por ~ltimo se extinquir.

Art. 52 - Os direitos, deveres e responsabilidades dos
diretores eleitos Gob o regime desta Lei serão idênticos aos dos de
mais diretores das empresas pl1blicas e sociedades de economia mista.

Art. 62 - O Poder Executivo regulamentar" esta Lei no
prazo de noventa dias, dispondo, inclusive, sobre a forma de fiscali
zação de seu cumprimento.

Art. 72 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PUBLICO

PARECER VENCEDOR

I - RELATÓRIO

Esta Comissão examtnou o presente projeto de leI. onginário

do Senado Federal. onde esta idenllticado eomo PLS 3:!7/91. na qualtdade de Casa

Revisora. como disposto no an 65 da Constituição Federal.

cação.
Art. 82 - Revogam-se as disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM O9 DE JUNHO DE 1993

,
/

SINOPSE

A linaltdade da proposIção e regulamentar. em 'ermos de

empresas estataIs lederalS. a panrclpação dos empregados na gestão da empresa

(Constituição Federal. ano 7°. mCISO xn. que conSIdera como forma de

democrallzação. sendo condIção mdlspensá"el para um melhor entrosamento entre o

capital e o trabalho

Representada baSicamente pela mstltuclOnaltzação da figura

de um membro da diretOrIa como representante do quadro funCIOnaI. a proposta

onginal loi modificada durante sua tramitação no Senado Federal por emendas que

resultaram em:

Projeto de LeI do Senãdo n' 327. de 1991

Dispõe sobre a pameiplçio dos
empregados na direção das sociedades de
economia mista C' empresas públicas
vinculadas .à Uniio.

a) exclusão das empresas super\'isionadas por minIstérios militares
das dIsposições da lei:

b) crIaç-Jo de cargo especifico de diretor representante dos
empregados.

Apresentado pelo Senador Fernando Hennquc Cardoso.

Aprovelto a oportunidade para renovar <l 'JOSSll

Excelência protestos de estima e consideração.

Coube a este signalarto apresentar o decorrente Parecer

Vencedor. Oque ora làz. na torma do dIsposto no ano 57. XII do RegImento Interno

Também é o caso de nos opormos a modlticação que. ao

contrário do projeto do Senado. obriga as empresas publicas e SOCIedades de

economia mIsta vlOculadas a Ministerlos Militares a Igualmente manterem em suas

diretortas representantes dos empregados. ·não levando em conta as características

especl3lS desses organtsmos. que de"em ser menos permeavels que os demaiS. ate

mesmo por motivos de segurança nacIonal.

o PrOjeto foi relatado pelo Ilustre Deputado José P,mentel.

cUJa proposta de substitutIVo ao projeto. exammado não foi adotado por esta

Comissão.

Outras. ainda. en\'olvem mérito sobre o qual nos

posicionamos em contràno. E o caso da propoSição para que os diretores

representantes do quadro laboral não pesem nos limites que o Executivo 'em

lixando para a compoSIção do Conselho Diretor das empresas estataIs. Traçar regras

sobre essa matéria, além de ser uma interferênCia em área tipicamente situada na

competêncIa daquele Poder. representara a possibilidade de elevação de despesas

administrativas. o que não convém a economia daquelas empresas nem se coaduna

com a austeridade que o momento de crise Impõe com mais veemencia.

Inegável e o mérito da multo bem elaborada propositura

oriunda do Senado Federal. mérito esse reconheCIdo pelo nobre Deputado José

Pimentel que. porem. entendeu oponuno modificar projeto ongmal.

Todavia. não nos parece conventente alterar o projelo.

Algumas das modllicações propostas dizem respeito tão somente a procedImentos

que melhor se expltcitam em regulamentos, dtspensada exaus!I\'a deSCrIção em texto

legal.

11 - VOTO DO RELATOR

D9 de junho de ~99)Em

Deputados

·SENADOR MAGNO B,\CEI.>\R

?rinteiro Secretário, em exercicio

Senhor Primeiro-Secretario

Encat.linho a Vossa Excelimcia. a fi::! de ser sub:netido

ã. rovisão da Câmar-a dos DcpuCados, noz ~ermos 00 ,J:-~. ~5 da

Com;tituição Federal, o Pr-oJct.o de Lei do Senado n" J:!:7, de 1991,

constante dos autógrafos em ancKo, que "dispõe soore a partlcipaçâo

dos empregados na direção das sociedades de econonia mlsta Q ei.lpre

sas públicas vinculadas a União".

Lido no expediente da Sessão de 2519/91, e pubhcado no DCN (Seção 111 de 26/9191.
Despachado à Comissão de Assuntos Sociais - CAS (decisão tenninanva). onde podera
receber emendas. após sua publicação e distribuição em avulsos. pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 12/12191, a CAS aprova o Parecer do Relator fovoràvel ao Projeto.
Em 16/12/91, lido o Parecer nO 582/91·CAS (Relalor Senador Beni Veras) favorável ao
Projeto. A Presidencia participa ao Plenário o recebimento do Oficio na 130/91, do
Presidente da CAS, comunicando a aprovação da matéria na reunião 12112191. Abertura do
prazo de 5 dias para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa. para
que o Projeto seja apreciado pelo Plenário.

Em 20/2192, a Presidência comunica ao Plenirio o deferimento do recurso n· 2192, no
sentido de que a matéria seja submetida lO Plenário, À SSCLS, devendo a matéria ficar
sobre a Mesa durante 5 sessões ordinârias para recebimento de emendas.
Em 2812192. a Presidência comunica ao Plenário o ténnino de prazo para apresentaçio de
emendas. sendo que ao mesmo foram oferecidas 4 emendas: a Emenda l-Plenário, de
autoria do Senador Marco :-"'Iaclel. e as Emendas 2.3 e 4-Plenãrio, de autona do Senador
Magno Bacelar.
Em 7/5/93. é lido o Parecer n° 137!93-CAS (Relator Sen:tdor Benl Veras) sobre as emendas
de Plenàrio oferecidas ao mesmo.
Em 2515/93. aprovado o Projelo e as Emendas,
Em 27/5193, leitura do Parecer n° 162193·CDIR (Relalor Senador Lucidio Ponella).
oferecendo a redação da maténa.
~m 3/6/93, aprovada a redação final,
A Câmara dos Deputados com o Oficio SMIN° }95. 9.06.93
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Presentes essas considerações. manifestamo-nos para que o

substitutivo oferecido nesta Comissão não seJa acolhido e para que seja

APROVADO o PL n.o 3.907. de 1993. nos termos em que foi apresentado pelo

Senado Federal.

Sala da Comissão em 9de ,~,'7l"1,.." de 1.998

I" c''-'" - -'---'

Deputado~
Relator

,...._..

Esta afirmação de certo Ministro do Trabalho da Noruega,
citado em trabalho-informação da Organização Intemaclonal do Trabalho a que.
se refere o ex-Ministro IIdélio Martins, do TST, em seu artigo "Sobre a
Participação dos Empregados em Decisã.es da Empresa" (Revista da
LegIslação do Trabalho e PrevidênCia Social. n °3, março/86) já se constituiria
argumento ponderável para acolher no merito o prOjeto sob exame.

A preocupação com a participação do trabalhador na gestão
da empresa não é recente. sendo objeto da atenção de pensadores, filósofas e
lideres religiOSOS como o Papa Leão XIII que tratou do assunto já no século
passado. em 1.891, na encíclica Rerum Novarum. A mesma linha foi segUida
por João XXIII na Mater et Magistra, sendo reafirmada pelo atual Pontífice João
Paulo 11 na Laborem Exercens, em que fica contemplada a co-propriedade dos
meios de trabalho e a participação do empregado na gestão da empresa a que
está ligado. Diversos autores nacionaIS trataram do tema, entre eles o Prol.
JOSÉ MARTINS CATHARINO do qual algumas ideias incorporam-se a este
parecer.

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nO
3.907/93, nos termos do parecer vencedor do Deputado Sandro Mabel, contra o
voto em separado do Deputado José Pimentel.

Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, Presidente;
Jaime Martins e Jair Meneguelli. Vice-Presidentes: Chico Vigilante, Paulo Rocha,
Marcus Vicente, Agnelo Queiroz. Benedito Domingos. José Carlos Vieira, Noel de
OliveIra, José Pimentel, Pinheiro Landim, Domingos Leonelli, Sandro Mabel,
Amaldo Faria de Sá e Wilson Braga.

Sala da ComiSSão. em 02 de dezembro de 1998.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL

1- RELATÓRIO

O presente projeto de leI, orlgmárlo do Senado Federal.
onde é identificado como PLS 327/91, chega a esta CMa para submeter-se à
revisão prevista no art. 65 da ConstitUição Federal.

A finalidade da proposição é regulamentar, em termos de
empresas estatais federaiS. a partiCipação dos empregados na gestão da
empresa (ConstitUição Federal. art. 7'. inCISO XI) que considera como forma de
democratização, sendo condição Indispensável para um melhor entrosamento
entre o capital e o trabalho.

Representada baSicamente pela Instltuclonalização da figura
de um membro da diretOria como representante do quadro funCionaI. a proposta
origmal foi modificada durante sua tramitação no Senado Federai por emendas
que resultaram em:

a) exclusão das empresas supervisionadas por ministérios
militares das diSpOSições da leI:

b) criação de cargo especifico de diretor representante dos
empregados.

Nesta Cormssão de Trabalho. de Administração e Serviço
Público não foram apresentadas emendas a redação final do Senado para o I
projeto sob exame.

É o relatór)?

11· PARECER

fEl trabajador. ai ibvertlr su labor en e/lugar de trabajo, liga a el su
destino. Por esta razon es leg}timo su derecho a lener participaclon y influenCIa
en los diversos aspectos de la polltica de /a empresa.

I

A Constituição Federal no Inciso XI do art. 7° contemplou a
participação na gestão da empresa. a ser definida em lei ordinária. como um dos
direitos dos trabaihadores. atribuindo-lhe caráter de excepCionalidade, de modo
a que se possam estabelecer regras que restrinjam essa partiCipação a
situações em que ela sela factivel. em função do porte ou do setor da economia
em que se situe a empresa.

Nossas diSpOSições constituciOnaIs seguem uma tendência
mundial que tem França e Alemanha como plOneJras. além de outros paises da
Europa. A partir de 1970 formas participatlvas dos trabalhadores na gestão das
empresas vêm sendo adotadas por nações de todos os conlinentes.

Matéria de maior amplitude, por considerar a relação
empresalempregado de modo universal. estara porêm. como proposto no
projeto. restrita ás Interações entre as estatais e seus servidores.

Concordando em linhas gerais com a proposição cabe-nos
oferecer-lhe algumas modificações visando o seu aperfeiçoamento. das quais
redundam o anexo subslitutivo deste Relator.

A primeJra deias diz respeIto ao parágrafo único do art. 1°,
que exclui das disposições da lei proposta as empresas sob supervisio dos
ministérios mtlitares. Esta regra não constava da proposição inicial,. tendo sido
acreSCida por emenda da qual discordamos. A justificativa apresentada. de que
a segurança nacional deveria ser protegIda contra possiveis influências
partidárias ou sindicaiS é preconceituosa e está elvacla de ranço do
autorltansmo, por deIxar subentendido que partidos ou sindicatos são
instItuições que podem contrariar os interesses naCionaiS. 'Ela se opõe. ao
próprio sentIdo da co-gastão que está alicerçado na idêia de que o trabalhador
se encontra Intimamente vinculado a sua empresa, sendo mUitas vezes mais
Interessado no seu sucesso e sobrevIvência que os própnos detentores do
capital. Pelo contrário. a presença de um representante dos empregados
nesses colegiados será uma garantIa adiCionai de que os interesses pátrios
estarão sendo preservados.

O art. 2° do projeto CUida da escolha do diretor
representante dos empregados. Parece-nos conveniente melhor definir as regras
aplicáveIS Indicando os procedimentos que devem ser adotados. Neste particular
será necessário estabelecer forma de eieição diversa da efetivada através de
assembléia, de dIfícil reelização no caso de empresas não concentradas em uma
única localidade, o que é comum entre as estatais. O processo eleitoral mais
adequado é o de eleição por maiOria simples em votação direta realizada em
seções eleitorais previamente definidas.

Incluímos. também. a figura do suplente do representante.
por entendê-Ia Indlspensávei para assegurar que não haja soiução de
continUidade da participação do trabalhador na gestão da empresa.

Outras modificações no art. 2° dizem respeito ao prazo
minimo de convocação para a eleição. ampliado para noventa dias. prazo que
entendemos consentàneo com as peculiaridades do processo. e a redução para
dois anos do tempo de serviço minimo do candidato. regra que não se aplicaria.
obViamente. as empresas com menos de dOIS anos de eXistênCia. Esta última
mudança tem por objetiVO ampliar democraticamente o leque de escolha por
parte dos eleitores.

O processo. conforme os arts. 4° e 5° do subStltulivo, seria
conduzido por uma Comissão Diretora. composta por três membros. sendo doiS
empregados nomeados pela Direção da Empresa e o terceiro partiCipante de
livre indicação do Sindicato que congregue os trabalh..cores da empresa na
localidade em que estIver Situada sua sede.

.__ ._.o.atuâr"ãrt:"~~"·do projeto CUida da criação de cargos
especifiCos -para atendimento do disposto na lei proposta. O substitutiVO
conterr.pla o assunto no art. 9° e em seu § 1°. Nossa proposta procura emprestar
ao texto uma cautela adiCionaI. pOIS ocorre que o número de diretores de
estatais vem sendo limitado por decretos do Execulivo. cujas regras são
incorporadas aos estatutos das empresas. É necessárió que o novo cargo de
díretor representante dos fUnclonários não estej8 incluído nesses limites para
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eVitar uma redlstnbulção de atribuições que acabana por prejudicar a qualidade
dos trabalhos dos membros do colegiado diretivo e poderia redundar em
comelimento ao diretor-representante de responsabilidades gue o desviariam da
atividadQ-fim. '.

Os demais parágrafos do referido art. 9° cUidam do
estabelecimento do prazo de três anos, a partir da posse, para o mandato do
representante e do suplente, dissociando esse prazo do aplicável para os
demais membros da dlretona. e da possibilidade de reeleição uma única vez.

Aspecto de suma importância e que não fOI conSiderado no
projeto é o estabelecimento de garantias para que o diretor representante dos
empregados fique i1vre de pressões que possam prejudicar o exercícIo soberano
de suas funções No art. 11 do SUbStitUtiVO ofj3recemos essas garantias,
assegurando aos candidatos e ao diretor eleito estabilidade Idêntica â atnbuida
aos dirigentes sindicais. A comparação com o direito de outros países indica
não haver Inovação nesta proposta.. Por exemplo. a ConstitUição da República
Portuguesa trata da co-gestão em seu art. 54 conferindo aos trabalhadores o
direito de "cnarem comissões de trabalhadores para defesa de seus Interesses e
intervenção democrática na vIda das empresas", Em seu na 3 essa norma
constitucional assegura aos membros dessas comissões a mesma proteção
legal de que desfrutam os lideres sindicais.

Finalmente. o parágrafo ÚniCO do art. 10 do subStitutivo
estabeleceu regra relacionada com a remuneração do suplente. .

Estas são as considerações e proposições que Julgamos
oportuno oferecer ao descortino dos Ilustres pares em relação ao Projeto de Lei
3.907/93 sobre o qual. no ménto, manifestamos posição favorável á sua
aprovação nos termos do SUbstitUtiVO anexo.

Parágrafo UnlCO. O requenmento de Inscrição será
apreciado pela Comissão Diretora a quem cabe deCidir a respeito.

Art. ao Encerrada a apuração a Comissão Diretora declarará
eleitos o candidato mais votado e o respectivo suplente e em segUida
comUnicará formalmente á empresa o resultado do pl8lto.

Art. 9° As empresas públicas e as socleoades de economia
mista deverão criar cargos específicos em _suas dlretonas, necessános ao
cumpnmento desta Lei

§ 1° O cargo de diretor reoresentante dos empregados não
se inclUi nos limites eventualmente fixados para o número de diretores em
norma do Poder Executivo ou nos estatutos das empresas públicas e
SOCiedades de economia mista.

§ 2° O prazo do mandato do diretor representante dos
empregados e de seu supiente não se Vincula ao estabeleCido para os demaiS
membros da dlretona. sendo de três anos, a contar ds sua posse

§ 3° ~ .-liretor reprf=sentante aos empregados e seu suplente
poaerão ser reeJe;iOs UfT'3 únK:" 'ez.

"rt. 1O O. direitos deveres e responsabilidades dos
diretores eleitos sob o regime desta Lei serão IdêntiCOS aos dos demaiS diretores
das empresas públicas e SOCiedades de economia mista.

Parágrafo UnlCO. O suplente do representante dos
empregados somente perceberá remuneração proporcionai ao periodo de
efetivo exercicio do cargo.

Sala da Comissão em <:. de • '.. J

SUBSTITUTIVO

de 1995.
Art. 11. Fica vedada a dispensa dos empregados a partir do

momento de registro de sua candidatura para o cargo de direção e suplênCia de
que trata esta Lei, até um ano após o final de seus mandatos, caso sejam
eleitos. salvo se cometerem falta grave. deVidamente apurada nos termos da
Consolidação das LeiS do Trabalho.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de noventa dias, dispondo, InclUSive. sobre a forma de fiscalização de seu
cumpnmento.

Art. 13. Esta Lei entra ém vigor na data ,je sua publicação

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· As empresas públicas e as sociedades de economia
mista vinculadas á União manterão, obngatonamente, em suas diretorias, pelo
menos um representante dos respeclivos empregados.

Art. 2° O representante de que trata o art. antenor e' seu
respectivo suplente. registrados numa -Única chapa, serão escolhidos pelos
empregados em eleição direta, por malona Simples. convocada com
antecedênCia mímma de noventa dias.

§ 1° Poderão concorrer á eleição todos os empregados
admitidos pela empresa há, pela menos, dOIS anos.

§ 2' O limite de que trata o parágrafo anterior não se aplica
a empresas que contem com menos de dois anos de eXistênCia.

Art. 3° A Integração do empregado na direção da empresa
far-se-á para cargo espeCificamente cnado para tal fim. na condição de diretor
representante dos funclonános.

Parágrafo único. O suplente subslitUlrá o representante dos
empregados nas suas ausências e impedimentos.

Art. 4° O processo eleitoral será conduzido por uma
Comissão Diretora composta por três membros, dois deles nome.lIdos pela
direção da empresa e o terceil'D Indicado pelO sindicato que congregue a
categona de maior expressão númerica dos trabalhadores da empresa na
localidade em que esliver Situada sua sede.

Art. 5° A Comissão Diretora decidirá por maioria de votos
dos seus membros. cabendo-lhe estabelecer'as regras aplicáveis ao processo
eleitoral, dentre elas as relaCionadas com a definição dos locais de votação. e
formação de Juntas receptoras e apuradoras e a forma de consolidação dos
resultados da apuração.

Art. 6° . A convocação da eleição e a Instalação da
Comissão Diretora será comumcada por editai, publicado rio Diário Oficial da
União e afixado nos locaiS de trabalho e nas sedes dos sindicatos
representativos da categona

. Art. 7° Os candidatos. ao cargo representativo e seus
respectivos suplentes apresentár-se-ão, mediante requenmento escrito, a partir ..
da pUblicação do editai e até 30 dias antes da data fixada para á eleição.

Art. 14. Revogam-se as dispOSições em contrário.

de 1995

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

1- RELATÓRIO

o presente projeto de lei, originário do Senado Federal, visa dispor
sobre a participação dos empregados na direção das sociedades de econo11Úa
11ÚSta e empresas públicas vinculadas à União

Enviado à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, dela recebeu parecer favorável, nos termos do relator, Deputado Sandro Ma
bel, contra o voto em separado do Deputado José Pimentel, que a ele oferecia
Substitutivo, afinal rejeitado.

A matéria foi, então, distribuida para a Comissão de Cons

tituição e Justiça e de Redação, que deve dar parecer quanto à constitucionalida

de, juridicidade e técnica legislativa, como dispõe o Regimento Interno, art. 139,
II,IICH.

É o relatório.

1/- VOTO DO RELA TOR

Em relação aos aspectos sobre os quais deve esta C011Ússão se mani
festar, estão obedecidos, no projeto original, os requisitos con<tituciohais relati-
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vos à competência legislativa da União (art. 22, XXIII, C.F.) às atribuições do
Congresso Nacional (art. 48, capul, C.F. ) e à iniciativa, neste caso, ampla e não
reservada ( art.61, capul). ). Entretanto, hà uma inconstitucionalidade escapa aos
pontos já referidos: é a disposição do art.6.0, assinalando ao Poder Executivo
prazo para praticar ato de sua exclusiva competência Tal inconstitucionalidade
é marcada não só por esta Comissão (Súmula de Jurisprudência n· I) como tam
bém pelo Supremo Tribunal Federal ( ADIn 5466-4tRS). Faz-se portanto, neces
sária emenda para retirar aquele artigo do Projeto.

Quanto ájuridicidade nada há a opor.

Já quanto à técnica legislativa, está o projeto a infringir o disposto na
Lei Complementar 95198, que trata da elaboração, a redação, a alteração e a con
solidação das leis, confozme determina o parágrafo único do art. 59 da Consti
tuição Federal. O art.8.0 do Projeto em comento dispõe:

"AIt.8.0 Revogam-se as disposições em contrário."

Ora a Lei Complementar acima referida, em seu art. 9·, especifica:

"AI!. 9°. Quando necessá
ria a cláusula de revogação, esta deverá indicar
expressamente as leis ou disposições legais revo
gadas."

Portanto, faz-se necessária a retirada do art. 8·, a fim de adequar o
Projeto àquela Lei Complementar.

Ainda em relação à técnica legislativa, é de bom alvitre conceituar ex
pressamente as entidades de que trata o capul do art. \.0 do Projeto em tela para
o que apresentamos, em anexo, Emenda aditiva.

Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei 3.907, 993, desde que com as
emendas em anexo. .

Sala da Comissão, em~ f di"."""''f-'J1I..<-'"1L

EMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

EMENDA SUPRESSIVA N° 1

Suprima-se o art. 6.° do projeto.

EME\'IDA SUPRESSIVA N° 2
/

,,/' . /
Suprima-se O árt. 8.0:~0 projeto. Q

1 [
Sala da ComisSão, em di- tlt. q

~A

EME1'ol>A ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1.0 do projeto o seguinte § 1.0, renume
rando-se o Parágrafo único como § 2.°:

"§ \.0 Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controla
das e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente. de
tenha a maioria do capital social com direito a voto."

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de CoU;;tituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei n' 3.907/93,

nos termos do parecer do Relator, Deputado Renato Vianna.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia • Presidente, José Roberto Batocmo e

Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder Reis, Darci Coelho,

Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo Maplhles, Ricardo Fiúza, Vilmar

Rocha, Cezar Schirmer, Freire Júnior, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraalio,

Renato Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, André Beoassi, Jutahy Junior, Moreni

Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaia Cobra,

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, Marcelo Déda, Gerson Peres, Ibrahim

Abi-Ackel, Caio Riela, Luiz Antônio Fleury, Fernando Colllia, Sérgio Miranda,

Luciano Bivar, Átila Lins, José Ronaldo, Gustavo Fl1Iet, Henrique Eduardo

Alves, Themistocles Sampaio, João Leão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, em 25 de maio de 1999
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EMENDkN9 1 ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 6° do projeto.

Sala da Comissão, em 25 de maio de 1999

EMENDA N° 2 ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 8° do projeto.

Sala da Comissão, em 25 de maio de 1999

EMENDA N" 3 APOrADA - CCJR

Acrescente-se ao art. l' do projeto o seguinte § 1',

renumerando-se o Parágrafo único como § 2':

"Art. I' .

§ l' Consideram-se empresas estatais as empresas

públicas, sociedades de economia mista. suas subsidiárias e

controla~ e demais empresas em que a UIÚão, direta ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto."

Sala da Comissão, em 25 de maio de 1999

PROJETO DE LEI N2 3.909-A, DE 1997
(Do Sr. Início Arruda)

Dispõe sobre a obrtgatorJedade de Indanlzação por atraso na entrega de imóvel em
construção.

(ÀS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS. E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO. ART. 24, 11).

SUMÁRIO

I • Projatu Inicial

11 • Na Comissão de D..envolvlmento Urbano e~nterlor:

- tenmo de recebimento de emendas - 1998
-temKl de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
• parecer do Relator
• parecer da ComissAo

O Congresso NaCional decreta

Art 1° O construtor ou Incorporador que vender Imóvel em

construção ou a constrUir e obrigado a estabelecer. no contrato de compra e
venoa. prazo certo e Improrrogavel para entrega do bem.

Paragrafo unlco. Qualquer aijeração no prazo refendo no

"capu!" deste artigo somente tera validade com a concordância expressa do

comprador. em adendo contratual.

Art 2' No caso de descumprimento do prazo estabelecido

no art. 1°, fica o construtor ou Incorporador obrigado a indemzar o comprador na

razão de 2% (dOIS por cento) do valor contrataao do bem por mês de atraso, sem

prejuízo de outras sanções que lhe selam aolicavels

Art, 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art, 4° Revogam-se as dispOSições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

O Código de Defesa de Consumidor garante os dtreltos do

consumidor no que se refere a abusos contratuais e defeitos ou vícios dos

produtos adqUiridos. São previstas multas. indenizações e outros Instrumentos

para proteger o consumidor e obrigar o fornecedor a cumpnr o que contratou ou

vendeu em termos de'Quantiélade e qualidade.

Nosso projeto. sem Querer ser redundante. objetiva

destacar. para fins de Indentzação espeeifica por atraso na entrega, um produto

de extrema Importância para o cidadão:-o imóvel. seja para moradia. Quando e

adQUlndo para fins residenCiais. ou trabalho. 'QÚândb para fins comerciaiS.

A Importância e atualidade da proposta li refletida pela

recente derrocada da Encol. a maior construtora do pais. Que deiXOU milhares de

pessoas a espera de ImóveIS Ja pagos total ou parCialmente. TOdO~ nós
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acompanhamos pelos notlclános os casos dramaticos de mUitas famihas que

ficaram "na rua" e sem o dInheiro economIzado para a compra de seu Imovel

o caso da Encol não fOI o pnmelro nem serà o último; no

entanto. devemos procurar proteger aqueles aue de boa fé entregaram suas

economIas ou fizeram grandes esforços para comprar o sonhado Imóvel

A indenização prooosta. embora nâo resolva o problema.

serve como salvaguarda para o comprador poder esperar a entrega do lmovel

cUJo prazo de conclusão não fOI cumprlao

Sabemos que o oroJeto não lmpedlrà que as empresas

quebrem ou que falcatruas aconteçam entretanto servirá como forte Inlbldor para

aqueles que pensem em enganar o consumidor. pOIS terão um custo alto a pagar.

Se medidas como a que propomos tivessem sido levadas a

cabo com os pnmelros atrasos da Encol. certamente a extensão do estrago que a

construtora causou tena Sido menor, pOIS. ao saber que a empresa Vinha pagando

indenizações por atraso na entrega dos imóveis. murtos novos compradores não

tenam se habilitado á aquIsição do bem.

São estas as razões de nossa proposta e pedimos aos

nobres pares apoIo pará aprovação deste projeto que visa. sobretudo, o Interessa

do consumidor braSileIro

Sala das Sessões. em,?; de ~....e-/l ff~'::' de 1997.

~cJ~_e,-
'Deoutado InáCIO Arruda

Deftro. no. tmno. do wt. Ias do .RlCD. o df...rqw~ du
.ellUl1I.el propOllçOe.; PL'•. 717195. 18%7196. %030196, %031196,
285M97, 3101197, 3783197,3793197, 3833197, 3842J97, 3864197,
3!lO8197, 3909197, 3931197,4093197, 4307198, 4515/98, 4861198,
PDC's: 426197,429197, «7197, 480197, 52ll197, 613197, PRC

5S195,PEC 231195,PFC'•• 71197. 80197. Publi~t\l' '0
Emo1~/ Dt<./ qq p+~

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nó 3.909/97

Nos termos do art.' 119, capu\' I. do Regimento Intemo
da Cãmara dos Deputados o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir
de 17.04.98 por cinco sessões. Esgotadó " prazo, não foram apresentadas
emendas ao proJeto.

Sala da Comissão, em '05 de maio 1998

!j;'"
ESTEVAM DOS SANTOS SILVA

Secretano em exercicio

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.909/97

Nos termos do art. 119, capu\, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir
de 03.05.99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto

Sala da Comissão, em 12 de maio 1999

jt il)/O)

,
Jorg J.f.f,,~q'irgrartax~'

( fJetano

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIDR

,
Projeto de Reso16ção: N.o 01 4 '/95..

j,
Proposta de 1?Ínenda Constitucional: N.o 231195.

Proposta de FiscaI.ização e Controle: N.o 071/97; N.o 080/97.

\
Saia das Sessões. em\23 de fevereiro de 1999.

Nos termos do ano 105. parágrafo único. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex.· o desarquivamento das seguintes
proposições. a seguir relacionadas. que são)e minha autoria:

Projeto de lei: PL N.o 717/95; Pli~.o 1827/96; PL N.o 2030/96; PL N.o
2031/96; PL N.o 2854/97: PL N.O 3111197; PL N.o 3.783/97: PL N.o 3.793197;
PL N.o 3833197; PL N.o 3842; Pj..' N.o 3864/97: PL W 3908/97: PL N.o
3909/97; PL N.o 3931197; PL N.o/4093/97: PL N.o 4.307/98; PL N.o 4515198;
PL N°4861198. /

Projeto de Decreto ,iegislativo: N.o 426/97; N.o 429/97; N.o 447197;
N° 48Q197; N 0, 528197; N"o613/97.

Senhor Presidente:

REQUERIMENTO N.o
(Do Sr. Inácio Arruda)

IW
I - RELATÓRIO

Vem a nós para análise de mérito o projeto de lei do nobre Deputado

InáCIO Arruda que prevé que o construtor ou o Incorporador que vender imóvel em

construção ou a construir é obrigado a estabelecer, no contrato de compra e venda,

prazo certo e improrrogável para a entrega do bem. Qualquer alteração nesse prazo

somente poderá ser feita com a concordãncia expressa do comprador, por meio de

aditivo contratual. No caso de descumpnmento do prazo, fica estabelecida

indenização de dOIS por cento do valor do contrato por mês de atraso, sem preJuizo

de outras sanções aplicáveiS.

Em sua 'Justificação, destaca o ilustre Autor o caso da Encol, que

deiXOU milhares de pessoas á espera de imóveiS já pagos total ou parcialmente.

Coloca a Indenização proposta como uma salvaguarda para o comprador poder

esperar a entrega do Imóvel cUJo praZo de construção não foi cumprido

No prazo regimental. não foram apresentadas emendas á proposição

em epigrafe nesta Cãmara TéCnica.

É o Relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

j;., ....~, u~
---:::\,~~- -,

'} Deputado'Inâcio Arruda
PCdoI;l-CE

O estabele<;lmento de uma indenização relaliva ao atraso na entrega

de Imóveis pelos construtores e Incorporadores é medida extremarrente justa, Os

atrasos no setor da construção civil são hoje tão comuns.. ''lue estão se

transformando em regra geral. O legislador deve procurar resolver'e~~a distorção.
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o percentual de dois por cento do valor contratado parece-nos

adequado. Numa situação de atraso de-entrega da obra. o comprador tem um

prejuizo. no minimo. equivàlente à renda do aluguel de um imóvel do mesmo valor.

Ora. um aluguel gera para o locador cerca de um per cento do valor do Imóvel. Dada

a situação de Irregularidade. nada mlllS correto do que a fixação de um percentual

um peuco mais alto do que o referente a um aluguel.

Deve-se colocar em relevo que a propesição nào se marca por uma

postura de radicalidade em relaçio ao tema. Prevê a alteração do prazo contratual

via acordo entre as partes. O que Mo se pode acedar é o atraso pelo construtor ou
incorpcrador sem qualquer negociação com o comprador

Pelo expesto. somos pela aprovação do Projeto de Lei nO 3.909. de

1997.

Eo Voto.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' . Fica estabelecido como indexador da Caderneta de
Poupança o índice Geral de Preços de Mercado. da Fundação Getúlio'
Vargas ou o que venha substitui-lo. desde Que assegure o mesmo
objetivo de aplicação e ongem.

§ 1° . Implantado o Indexador a que se refere esta LeI. as
Cadernetas de PouDanca terão seu anlversano tixaao no pnmelro Cla de
cada mês'

§ 2° " Por ocaSião do primeiro periodo de' .emuneracâo sera
efetuado o aJuste do periodo de cada conta. mediante a aplicacão da
~axa de remuneração pró-rata tempare

Art. :0 . Em cada periodo de rendimento, os depÓSitos de
poupança serão remunerados:

I - Como remuneracão básica. por taxa correspondente ao IGPM
relativo ao periodo transcorrido entre o dia do último credito de
rendimento. inclUSive o dia de crédito de rendimento. exclusive:

11 - Como adiCionaI. por Juros de meIO {<or cento ao mês.

Sala da Comissão. em ,2.5 de I/Wt4.LG( i'r 1999

,J1.., L'" 1Vh,
Deputado Sérgio Novais

Relator

Art.3° - Fica mantido o sistema de operações da cademeta de
poupança. preCOnizado pelo al1lgo 12 da Lei 8177. de 1° de março de
1991. exceto quanto aos seus itens I. e 11.

Art. 4° - Fica cnado um fator de ·ajuste. temporáriO. positivo ou
negativo. aplicável à remuneração adiCionai de que trata o inciso 11 do
Artigo 2° desta Lei. sempre que se mostrar necessário incentivar as
Cadernetas de Poupanca. para dar-lhes condições competitivas de
mercado.

lU. PARECER DA COMISSÃO

A Com.1IlÍO de Desenvolvimento Urbano e Interior. em reunião ordinária
realizada hoje. aprovou. unanimemente. o Projeto de Lei de nO 3.909/97. nos termos do
parecer do Relator Deputado Sérgto Nov8ls.

Estiveram presentes os Senhores DepUlados: Celso Giglio. 2"
Vice-Presidente. no exerciClO da Prl!Sldéncla: SérgIO NovaIS e Gustavo Fruet.
Vice·PreSldentes: Costa Ferreira. Pedro Fernandes. SérgiO Barcellos. César Bandeira.
lldefonço Cordeiro. Joio Mendes. VlIldec:i Oliveira. Adolfo Marinho. Dr. Helena. João
Castelo. Jose de Abreu. Juquinha. Mana do Carmo Lara. Temo Kirst. Iara Bernardi.
MárcIo Matos e Professor Luizinho.

Sala da ComiSsão. em 16 de Junho de 1999.

~ /:v lll~
~~;:':!t:'fr
tIO exercicio da Presidéílcia

PROJETO DE LEI N° 3.926-.A, DE 1997
(Do Sr. Ricardo Izar)

Estabelece indexador panI cademeta de poupança e da outras providências: tendo
parecer da Comissão de Finanças e Tributação. pela inadequação financeira e
orçamentária.

SUMÁRIO

I - Projeto iniCiai

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
-termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas -1999 (NOVA LEGISLATURA)
- parecer do Relator
- parecer da Cc;>rnislio

I - Compete ao CMN - Conselho Monetário NaCional estabelecer
as regras e procedimentos para a fixação do fator de ajuste de que trata
este artigo.

Art. 5° - As pessoas fisicas ou juridlcas. tomadoras de
finanCiamentos onundos dos recursos da Caderneta de Poupança
poderão dedUZir de seus rendimentos tributáveis. por ocasião da
declaração do Imposto sobre a Renda. as Importánclas que houverem
sido acrescidas aos saldos de seus mútuos. decorrentes da aplicação
de que trata o fator de ajuste constante no al1lgo antenor

I • Caberá a Secretaria da Receita Federal estabelecer as normas
e critériOS necessários a aplicação do disposto neste al1lgo

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as diSpOSições em contrario. em espeCial os
Incisos I e 11 do anlgo 12 da Lei 8177/91

JUSTIFICAÇÃO

A economia naCional OOSSUI em eienco conSiderável de indlces e
.ndlcadores económlcos. onundos tanto dos setor público quanto do
ptlvado.

Embora caoa indlce ou indicador tenha suas particularidades. é
comum tomá-los Indlscrlmmadamente em situações para as quais não
se mostram adequados. tomando seu uso Incorreto Exemplo tip,co no

mercado financeiro é a Taxa Referencial (TR) que. por SIStemática. não
pode ser confundida com indice de inflação. tal como vem ocorrendo
em sua versão para as Cadernetas de Poupança.

A Taxa Referencial (TR) :omo indexador da Caderneta de
Poupança. reflete. na verdade. as variações no mercado financeiro e
não da inflação.Vem sendo utilizada prinCIpalmente para remunerar a
poupança e. por sua vez as prestações dos contratos firmados pelo
Sistema Financeiro da Habitação.

Tem sido todavia imprópria a sua escolha para aquele fim. quando
ela é uma taxa referencial dos juros praticados no mercado. calculada
com base no indice de remuneração média dos coa ( Certificado de
Depósito Bancário). Não constituiu indice de atualização do valor da
moeda.

Longe estamos de pretender voltar ao tempo em que o poupador
tinha a garant.a apenas da manutenção do valor real diante da Inflação:,
O principIO da TR foi desMá-la a remunerar a poupança e garantlr.lhe
competitlvldade nos apones no mercado financeiro.
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Portanto ê crucial que se proponha a sua substituição por um
indlce de preço, resgatando-se o modelo primordial das Cadernetas e o
mais abrangente que dispomos. tal como o IGPM, evitando-se as
distorções e o desequilibrio nos contratos quando ocorre alta taxas de
Juros tal como 'vem êicontecendo na economia nacional. presentemeilte.

A criação do fator de ajuste. como mecanismo encrementador da
captação de recursos da Caderneta de Poupança. seguramente
constituir-se-à em elemento cooperativo ao esforço do Governo em
equilibrar as finanças nacionais e minimizar as desastrosas
conseqüências intemas, vincadas pela turbulência causada ao País,
pelos desastres di! economia internacional.

Sala das Sessões, em

I •
,.., I! .
\/If(,v--

Deputado RICA~DO IZAR

)
I

LEGISLAÇ.\O ClTAOA ANEx;mA PEL-\
COORDE~AÇ.\O DE ESTUDOS LEGISLHI\'OS - CeDI

LEI N° 8.177, DE 01 DE MARÇO DE 1991

ESTABELECE REGRAS PARA A
DJ.;SINOEXAÇÃO DA. ECONOMIA•. El
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

••••••••••••• •••••••••• • u ••~ .. .

Art, 12 - Em ca~a p~riodo de rendimento. os depósitos d~
poupança serão remunerados:

I - como remúrieraçãd" básica. por taxa correspong,,,-nle._~
acumulação das TRD. no período transcorrido entre o dia do -'.~.

último crédito de rendimento. inclusive. e o dia do crédito de
rendimento. exclusive:

11 - como adicional. por juros de meio por cento ao mês.
§ 1° - A remuneração será calculada sobre o menor saldo

apresentado em cada periodo de rendimento.
§ 2° - Para os efeitos do disposto neste artigo. considera-se

periodo de rendimento: . _
I - para os depósitos de· pessoag nsicas e entidades sem fins

lucrativos. o mês corrido. a partir da data de aniversário da conta
de depósito de poupança;

li - para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.

§ 3° - A data de aniversário da conta de depósito de
poupança será o dia do mês de sua abertura. considerando-se a
data de aniversário das contas abertas nos dias 29. 3(1 e 31 como
o dia J do més seguinte,

§ 4° - O crédito dos rendimentos será efetuado:
: - mensalmente, na data de aniversário da conta. para os

depósitos de pessoa fisica e de entidades sem fins lucrativo~' e
11 - trimestralmente. na data de aniversário no último més do

trimestre. para os demais depósitos.

Defiro, no:; tennos do 3rt. lOS. p:tr:it'J:lfl) (mico. do RICIJ, o
d~5arquiv:un-:mo d:ls !t:~uiJl(~:i proposiçbes: PL's: 1~42191.

218195, 251i95, 252/95, 338/95. 704/95, 9~2195. 203912~,

2HOm. 2927/97, 3261/97, 3626197, 36611!P, 3702/97,
3799,.'97, 3926i97, 395~i97. ~~76i93, 472Jl9:cy'21m.
Publique-s.. '1'1. \
Em.ui IOQ ISS P~ID 1:.

REQUERIMENTO

"Requer o desarquivamento de proposições"

Senhor Presídente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único doRegimento Intento da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos
de lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL - 1542191
PL - 218/95
PL - 25l!95
PL - 252195

PL - 388/95
PL- 704/95
PL- 942/95
PL ·2039/96
PL - 2140/96
PL- 2927/97
PL - 3261197
PL -3626/97
PL -3661/97
PL - 3702197
PL-3799/97
PL· 3926/97
PL-3954/97
PL -4276198
PL·4723/98
PLC-D2l!95

Sala das sessm~. fevereiro de 1999

Deput'd~R1CA~

i -U

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJE10 DE LEI ~ 3.926/97

NOS termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou l;l abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissóes de prazo para apresentação de emendas, a partir de 26103198, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, n~o foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 02 de abril de 1998.

0~
\)1 Maria Linda Magalhães
U Secretâria

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.926197

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentaçio de emendas, a partir de 29103199, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 07 de abril de 1999.

\ \11 ,,, Jlfu\li ~OQIC<iA
Maria Linda Magalhlies

secretária

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I· RELATÓRIO

o projeto de lei em epig",fe pretende estabelece: como Indexador
da Cademeta de Poupança o jndice Geral de Preços de Mercado. da Fundação Getúlio
Vargas e também fixar o mecanismo de sua implantação, bem como a forma operação e
de remuneraçáo da Cademeta.

O projeto propõe que seja eriado um fator de ajuste, tempor;irio.
posttiVD ou neg~tlvo. aplicável aos juros da Caderneta. sempre que se mostrar
necessario incentiva-Ia, para dar-lhe condições competitivas de mercado.
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Em seu art. 5° o projeto prevê ainda que as pessoas físicas e
jurídicas, tomadoras de financIamentos oriundos de recursos da Caderneta de Poupança
poderão dedUZir de seus rendimentos tributáveis. por ocasião da declaração do imposto
de renda. as importãncias que houverem sído acrescidas aos saldos··de 'seus mútuos.
decorrentes da aplicação do mencionado fator de aJuste.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N2 2.604, DE 1996)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

11· VOTO DO RELATOR

Comissão.
No prazo regimental não foram apresent;;das emendas nesta

EO relatório.

M. 1'. As ambulâncias adquiridas por Estados, Distrito Federal,
Municipios e Instituições Hospitalares Beneficentes, ficam isentas de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), ciassificado no código 8703 da
Nomeclatura Brasileira de Mercadoria, da TIPI, aprovada pelo decreto nO.
2.092, de 10 de dezembro de 1996.

Cabe à Comisslo de Finanças e Tributação - CFT o exame do
projeto de lei quanto à sua compatibilização ou adequação com o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, confonne estabelece o art. 53, inciso 11,
combinado com o art. 32, inc. IX, letra h, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados.

Relativamente à adequação do projlllo ao Plano Plurianual, paI1I o
quadriênio 1996199 (Lei n' 9.276, de 9 de maio de 1996), a matéria não é abordada nas
suas metas.

A Lei de Diretrizes Orçamentàrias-LDO para o exercício ~nanceiro
de 1999 (Lei n' 9.692, de 27 de juiho de 1998), em .eu art. 59, estabelece:

"Art. 59. Não serl! aprovado projeto de lei o~ editada medida
provisória que conceda ou amplie incenlivo. isençlio ou beneficio.
de natureza tributária ou financeira, sem 8 pmvia estimativa de
renúncia de receita COITlIspondente. devsndo o Poder Executivo.
quando solicitado pelo órgão deliberativo do Poder Legislstivo,
efetuá-la no prazo máXimo de 90 (noventa) dias.·

Diante de tais cDMideraç6es, opinamos pela INADEQUAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Projeto de Lei n' 3.926, de 1997. /

Esta Comissão poderia, se assim julgar convemente e an s rJ6
votar o presente parecer, valendo~se da parte final do texto do mencionado a da
LOD, solicitar ao Poder Executivo' que apresente a estimativa de renuncia eceita
correspondente à aprovação do proJeto, que não acompanhou o mesmo.

11I- pARECER DA COMISSÃO

A ComIssão de Finanças e Tributação, em reuOlão ordlnarla realizada hOJe.

COnclUIU, unSOlmemente, pela Inadequação financeIra e orçamentána do Projeto de Lei

nO 3,926/97, nos termos do parecer do relator. Deputado Manoel Salviano

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda Crusius. PreSidente.

Rodngo Mala VIce-PreSIdente: Belinho Rosado, Deusdeth PantoJ3, Jorge Khoury,

José Ronaldo. Manoel Castro, Paes Landim, Antonio Cambraia. Edínho Bez, Germano

RIgolto. Pedro NovaiS, Waldir Schmldt. CustódIO Mattos. Manoel Salviano. Nilo Coelho,

Roberto Brant. Carlito Merss. Jose Pimentel. Milton Temer, Ricardo Berzolni. Zé índio.

Félix Mendonça. Coriolano Sales. LUIZ Salomão. EviJáslo Farias, Marcos Cintra.

Antõnto Jorge. Jose LourenÇO. João Henrique, Jurandtl Juarez. Emerson Kapaz e Luiz

Carlos Hauly.

Sala da Comi!>são. em 26 de maio.de 1999.

'1 .
·'~dtawJ)A

De~;~da Veda CroSIUS

PresIdente

PROJETO DE LEI N~ 1.255, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Colombo)

Dispõe sobre isençao do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI nas aqu151çoes de ambulâncias efetuadas por Estados,
Distrito Federal e Municípios e, instituições hospitalares

, beneficentes.

M. 2". É garantido o direito ao créd~o do IPI relativo âs matérias
primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente
utilizados na Industrialização dos produtos referidos nesta lei.

M. 3'. A aiienação dos veiculos, adquiridos nos termos desta lei,
antes de 7 (sete anos) contados da data de sua aqUIsição, a pessoas fisicas ou
juridicas de direito pnvado, implicará no pagamento, pelo adqUirente, do tributo
dispensado. comgido monetariamente, acréscimos legai. e penalidades
previstas na leglsiação tributária.

Parágrafo único. O não recolhimento do imposto previsto neste
artigo vedará o licenCiamento do respectivo veiculo.

M. 4'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

M. 5'. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Feçleral prevê, em seu artigo 196, que a saúde é
direito de todos e dever do Estado e será gerantida através de políticas sociais
e econômicas que visem â redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário âs ações e serviços "ara sua promoção.
proteção e recuperação.

Para que estes objetivos sejam plenamente atingidos. é
necessário que os recursos sejam bem direcionados e aolicados de forma a
garantir a todos brasileiros esse direito elementar e fundamental.

Um dos grandes entraves para atingir esta meta, é o estado de
penúria e pré-faiimentar que atinge grande parte de nossos municipios, 'com
seus governantes enfrentando grandes dificuldades n3 tarefa de prestar
as.istêncla médica â população, em decorrência da falta de recursos.

Uma das formas de diminuir os custos da saúde no Brasil. é
reduzir a excessiva carga tributária Incidente sobre produtos que são
adquiridos pelo poder público e instituições hospitalares bene~centes, como a
aquisição de ambulâncias, tão necessárias para o transporte de pacientes e
atendimento de emergências,

O presente projeto de lei pretende COI1ceder isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de ambulâncias feitas por
Estados, Distrito Federal, Municipios e Instituições Hospitalares Benoocentes,
COmo forma de desonerar os cofres púbiicos e minimizar as di~culdades

existentes quando da necessidade de investimento na saúde, razão peia qual
conto com o apoio dos nobre Pares para sua aprovação.

de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULOvrn
Da Ordem Social
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17Ol.22.9O

I7Ol.22.IO
CAPÍTIJLOII

Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Saúde

Art. 196 • A saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitàrio às ações e serviços para sua promoção.
proteção e recuperação.

DECRETO N· 2.092, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996.

APROVA A TABELA DE
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. E
DÀ OUTRAS PROVIDÊNCLA,.S.

TABELA DE INClDENCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (TIPO
BASEADA NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NeM)

SUMÁRIO

ABREVIATURAS E SíMBOLOS

LISTA DE CÓDIGOS NUMÉRlCOS DO SISTEMA HARMONIZADO
SUPRII\UDOS A PARTIR DE I- DE JANEiRO DE 1996

REGRAS GERAIS PARA iNTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO

REGRA GERAL COMPLEMENTAR tRGq

CAPiTULOS7
VEiCULOS AUTOMÓVEIS. TRATORES. CICLOS E OUTROS

VEiCULOS TERRESTRES. SUAS PARTES E ACESSÓRIOS

1'1....

I. o presente Capl0110 Dio compreende os vcu:ulos concebidos pua C~t1l1runicamente sobre vias fmeu.

:. Consideram·se tr:UoreS". oa acepção do presente Capitulo. os veiculos motores cssrIlcil.lmtnte concebidos pIlI puxar ou
emplUTõ1t u:tstnunenlos. veiculas ou cargas. mesmo que aprest1UCD certos dispositivos IC~Orios que perm_ ti

transpone de fem.menw. sementes. adubos, etc., relacionados com o seu uso principal.

Os tnscnuneolos e órglos de trabalho coneebidos p!J1 equiplr os tnl.tom da ~osiçlo 1701, como awe:riII
interambiiveL seguem. o seu regime próprio, mesmo apresentados com o trator, quer estejam ou nIo momadot DatI.

3. Os clwsis de veirulos IlllOmÓveis. quando providos de cabina. clusificam.-se Das posiç5es 1702 • 17O<C • alo u
posiç1o 1706,

4. A posiçJo 1712 c:omptt:c:ndc todas as bicicletas pm c:rimçu. Os outros ciclos pua c:rimças c:luJificamotl !li JlOIiçIo
9501.

Naus Complemmwes (NC) da TIPI

NC (87-1) FK:ml ac:mc:idas de quinze pontos ptte:entuaís as aUquow ~lllivas ls camioaetu.~ "pick.....
semelhantes. da subposiçlo 1704.21. exmo aqueles com ttaÇIo nu q\WrO rodu.

NC (&7-2) Ficam miuzidas a :z:co por cento u I1Jquow relativas lOS velculos clusiBc:adol na~ 1703 (1UtIO ..
aulOalóvri! de corrida) e is camionttlS, furg6cs. "pick-ups" e smelbmta da posiçIa 1704, .-do
dcstizlados 10 pmulhamCllto policiaL

NC (17-3) Ficam reduzidas de cinco pootoJ pe:n:ennu.is as aliquow relativas aos automóveis de pusqtirols vdadoJ de
uso misto, elusific&dos na subposiçlo 1703.23. qU&11do ~uipados çom motor prvvkSo de~c~
c:ujapol!nc:ia bruta (SAE) se situe na hixa demais de 100 HP It.é 121 HP.

NC (17-4) Ficam redw:ida.s iI oito por cmto as aljquotu relativas aos vc:fculos classif1CSdolGl subpos~ 1703.23. com
trzçIo tnseU3, c:zrTOÇ3ria meti1.ia c Rpotil metálica flU. quando cquiJ*los comm~ rtfri~ ~ ar. de
ciliDdrada ElID superior a 1,600 emJ e potiocia bruta (SAE) de a~ 100 HP. ataldido o lDWcc miaimo de
ueioluliza.ç20 equivalente a oovmu por cento do preço FOa.flbric:a., sem impostos. iDeluldo o·motor
prodlUido 00 Pz!s.

CÓDIGO DESCRIÇÃO AilQUOTA
NCM (%)

.,Ol AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEiéuLos AUTOMÓVEIS
PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS
(EXCETO OS DA POSlÇÀO 1702). lNCLutoos OS VEiCULOS DE USO
MISTO ("STATION WAGONS") E OS AUTOMÓVEIS DE CORlUDA

170l.10.00 ·Velc:ulos especialmente coocebidos para se deslocar sobre a DeYC; vtkuJol

170l.2
tspe:e:Ws para ttanspone de pessoas nos campos de golfe eve1c:ulos~ '5

...Qutrm vefc:uJos com mocor de pinlo a.lttnwivo, de izniçlo por cerrt.elba (&&cal
170l.2I.00 -Dtcillndradanlo superiora 1.000000S I

Ex.-ol Autom6veis com tri:s rodas 12 I"0l.2i -De ciUodradasupcriora J.OOOc:mJ. mulllo superiora l.500cmJ

1703.2J
11Ol.2J.10

l70l.3'

'"703.2"'0

1703.34.90

170l.l

1703.:;1
1703.)1.10

170l.31.9O·

1703.32
1703.32.10

170l.32.9O

I7Ol.3l
170l.3l.10

170l.3l.9O

170l.9O.00

~~-:",cic _ dc._"-" _ ... ipI. 6

ExOI c.na_.
Ex02 ,_

Ex OJ AlltOal6veis de~ e veicuJos de um mmo. tom motora ilcool
Ooorao
ExOI Cano_
Ex02 Jipa
Ex 03 Auac.6Ytis de put.IIeiros e veiados de um mlsto. com mOlDe' a &ool

-DteiUadradalUpCrioral.500anS,muDlosuperiora3.000cmS
C.. __ cIo_" ......... ...-._o" ipI.6.
_0'-
ExOI AllI_
Ex02 c.na_
ExOl c.na_
Ex04 1'1/10I
E:cil5 V.I=Jo tipo *bull)'''. com III.OCOI' Iluom de~ do supcior

• 1.600 em' • " .. 65 IIP de pocõocio bnno (SAE). com copociciodc
paa ciac:o pasou,~ traJdra. pao il\W ou inferior a 700 kJ,
cmo;.ia tipo lDOCObkxo moldada em fibn de: vicW c rcflWÇá cem
llIboI __ ....OYfY.I coo[.,.;..w Im !ou P_
tlalvol .. _ ••idronpto.com__ tipo 11 L 15

("DlJNE.BUGj, coca Jqwa millima cio 279 ...
E:cot AUIDm6vtiI.~ c veic:ldos de uso mino, com. mDtOt •

6JoooI,. '" 100IIP. pocIocio'" (SAE)
b 07 A~ • pIMIItirac • YdcWoI ele uso m_ com momr I

ExOl =:::-"::'OOllPcIoJlOl'lloiobnno(SAE)

lloIllO
!SOIAlll_
Ex02 c.na_
ExOl c.na_
Ex04 r_
b05 AUIDm6wit de pIIIIpinx • vdc:Wos de CIO aüsco. QJID motor aüeooL.'" 100IlPcIoJlOl'lloio_(SAE)
Ex OI AlltOID6ftiI de l*IIPiros c vdc:Wos de uso misto. com mowr &

...... cio lIlÚO do 100 IIP cio podocio"'" (SAE)
-DI dliathda JIIperiar. J.OOOaaJ

I
Coaa Cll*idIdc de 1r1lI..Iponc de pasou sentadas inferior ou i&UJl I 6./
iDc:klScSo o coacfutor
Ex 01 Ambu_
Ex 02 Cano ..1uJor .

ExOl c..",_ IEx04 Jipes .
Ex 05 Autom6ve1s de pusapiras c vdculos de uso ulino, com moror a

PJOlilIa
Ex 06 AutornóVlis de canída
0Ulr0s
Ex OI _"""lo
Ex02 Cltftlctlular
Ex 03 Carro flmcrVio
ExOo4 Jipes
Ex 05 Automóveis de passapiros c nlculoJ de uso misto. com motor a

psoIlno
-owros vcícaJos, CQIIl mocor de ,ido, de iIJüçIo por compmdo (diesel ou
_idlosoll

-Dccilindr:adanlosupcriora 1.500cmJ
Com c:apscidadc de b"iInSpone de pcssou sentadas infuior ou ilU&! a 6.
iDcluido o coacknor
Ex OI Cano celubr
ExO:'!: 1ipes
Ex 03 Automóveis de pus:qcilos
Ouuos
Ex OI Carro celular
Ex02 Jipes
Ex 03 Atnoenóveis de pa.uqeiros

-Dcc:ilíDdndasupcríora 1.5OOcm'. mudo superiora2.500c:m.J
Com capac:idadc de lraMpOne de pessou sc:otadas inferior ou icuaI a 6.
iocluidooc:ocdutot
Ex OI Ambutmc:ia
Ex 02 Cano celular
ExOl emo_
ExOC Jipes
Ex 05 AUIomóvris de pusasciroI~ motor rH zU 100 HP de patineia bruta

(SAE)
Ex 06 AUIclm6wis de pusapírol com motor de mais de 100 HP de potCncia

bMo(SAE)
Ouuoo
ExOI AmbuI1oclo
& 02 Carro uwlar
ExOl Corrofutlmrio
ExOC Jipes
Ex 05 Automóveis de~Íf01 com motor de att 100 HP de pocinc:ia btuta

(SAE)
Ex 06 AUCOCDóYcis de: pasup:iroJ com motor de mais de 100 HP de PDCiDCia

-(SAE)
-Dtcw.Ddl........ 2.5OOcas

Cool copoádodo do _ do __ ~'!i'?r_""-""'l.I.6-._
iWr.&IdD o c:oodlMr -
""01 ..AallNIiôéio-
Ex02 e.m._
ExOl Corrol\moririo
Ex04 Jipoa
Ex OS AQlllÓ'icis de puupirw
llubIo .
ExOI_

Ex02 Carroctlulat
Ex Ol ComI r.,nmno
Ex04 Jipa
Ex 05 AWOCDóv,is de puupirol

-OUtros .
Ex OI Ccxn UIotOI'cUtric:o, ClCtIOauIomóvcisde c:omd..
Ex 02 AmbulJftc:ía. exceto com rnotOl' clttrico
EJc 03 Carro cckliM'. cxceto c:om moc« cléaico
Ex 04 CIlI'O funerário. exceto com mocor cWrrico
Ex 05 Automóvcís de passalciroS. exceto tom motor11~o

2$
5
I
20
2$
5
I
20

2$
5
5
5
I

12

20

lO
50
2$
5
5
5
I

20

lO

5
<
5
12

lO
50
li
5
5
5
12

lO

S2
5
12
50
l2
S
12
50

l2
5
5
5
I

50

55
l2
5
5
5
I

50

55

23
5
5
5
I
55
li
5
5
5
I
55
I'
O
5
5
5
l6
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DECRETO N9 21.."375, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1997

Altera aliquoras do Imposto soore Produtos IndustriaJizados

O PRESIDEJI,lE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe confere o an, 84.
inciso IV. da Constituição. e tendo em vista o disposto no art, 4!, incisos I e 11. do DecretQ-oI:..ei n!! l_J9~.
de 27 de dezembro de 1971.

DECRETA: "".
Art. I! Ficam a1teradâs~'lpara os percentuais constantes do Anexo L as aliqUOt2S do

Imposto sobre Produtos Industrializados ~ IPI relarivas aos produtos ali relacionados, de acordo com sua
classificação na Tabela de Incidência ~ ml, aprovada pelo Decreto fi! 2.092, de 10 de dezembro de
1996.

Art. 2! Ficam suprimidos:

I ~ os Er relacionados nó:Anexo n, referentes ãs "mercadorias descritas nos cõdigos da
TIPI Dele indiciulos; "J ';J • ~

rr· as Notas Complem~~e~NC(87-3) e NC(87-4) da !IPI.

Art. 3! Este Decreto "entra ·em· vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 17 de novembro de 1997. ..

Brasília. 11 de nOV""?T? de 1997; 176' da Independénciae 109" da República.

.-":,,1, , FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PearoMalan

DECRETO N° 2.706, DE 03 DE AGOSTO DE 1998

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS SOBRE VEicULOS
AUTOMOTORES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Ficam alteradas. até 3 I de dezembro de 1998, para os percentuais
constantes do Anexo I, e, a partir de 1° de janeiro de 1999, para os percentuais
constantes do AnexoU, as aliquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
relativas aos produtos neles mencionados, de acordo com sua respectiva classificação
na Tabela de Incidência do Imposlo sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto n° 2.092, de 10 de dezembro de 1996, com as alterações efetuadas pelos
Decretos nO 2.375. de II de novembro de 1997. n° 2.386. de 14 de novembro de 1997.
e n° 2.391, de 20 de novembro de 1997.

Parágrafo imico. As alíquotas estabelecidas no Anexo L com referência aos
produtos da posição 8703 da TIPI, serão reduzidas em dois pomos percentuaís a partIr
da data da vigência deste Decreto até 20 de setembro de 1998.

COD NCM. I ....LlQUOTA (%)

8703.21.00 13

8703.22.]0 I 30

8703.22.10 Ex 03. que passa a ser Ex 02 I 25

8703.~.90 I 30

8703.22.90 Ex 03. que passa a ser Ex 02 I 25

8703.23.10 - I 30

8703.23.10 Ex 06, que passa a ser Ex 04

I
25

Ex 07. que passa a ser Ex 05 35
Ex 08, que passa a ser Ex 06 55

8703.23.90 I 30

8703.23.90 Ex OS, que passa a s.cr Ex 04 I 25
Ex 06, que passa a ser Ex 05 . 35

8703.24.10 , I 30

8703.24...10 Ex 05, que passa a ser-Ex-Q4 I 35
"

. Ex 06, que passa a sc:r~~x .05 55

8703.24.90 I 30

8703.24.90 Ex 05. que passa a ser Ex 04 I 35

8703.31.10 I 37

8703.31.10 Ex 03. que passa a ser Ex 02 I 55

8703.31.90 I 37

8703.31.90 Ex 03. que passa a ser Ex 02, 55
8703.32.10 L';"'. I' ,,- 37

8703.32.10 Ex 05. que passa a ser Ex 04 55
Ex 06. que passa a ser Ex OS 60

8703.32.90 37

8703.32.90 Ex 05, que passa a ser Ex 04 55
Ex 06. que passa a. ser Ex OS 60

8703.33.10 '. 37

8703.33.10 Ex 05, que passa a ser Ex 04 60

8703.33.90 - 37

8703.33.90 Ex 05. que passa a ser Ex 04 '" 60

870390.00 37

8703.9000 Ex 01 I. , 5
Ex 05 60

------------------------ ---------------------------+----------------.

25

J:'

Alíquota %
até 31.1;:.98

Ced. NCM

, 8'03.32.10

Art. 6°· Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

------_.:._---...--------------------------------------'"'----------------.

Anexo'
-------------------------------------------------_ ..._---------------.

Art. 5° '. Fica criada a seguinte Nota Complementar. NC ao Capitulo 87 da TIPI:
"Ne (87-7) Ficam reduzidas em cinco pontos percentuais as alíquotas referemes

aos automóveis de passageiros e veiculos de uso misto. com motor a álcool,
classificados nas subposições 8703.22. 8703.23 e 8703.24"

Art. 2' - As aliquotas fixadas nas Notas Complememares - NC (87-3), NC (87·5)
e NC (87.6) ao Capítulo 87 da TIPI, ficam alteradas para:

1- 6% (seis por cento) até 20 de setembro de 1998;
11 - 8% (oito por cento) de 21 de setembro até 31 de dezembro de 1998;
lJl • 10% (dez por cemo) a partir de 1° de janeíro de 1999.

Art. 3' - Ficam suprimidos os Ex relacionados no Anexo m, referentes às
mercadorias desc:itas nos códigos da TIPI nele indicados.

'" Art .°4 - Ficam renumerados para:
I • Ex 05, o Ex 06 relativo ao código 8703.23.10 (Automóveis de Corrida);
11 • Ex 04, o Ex 05 relativo ao código 8703.24.1jJ (Automóveis de Corrida):
lJl· Ex 02. o Ex 03 relativo ao código 8704.31.90 (Carro-forte para transporte de

valores).

; 8703.:::.1.10

: 8703 •.21.00
·-;;,;---------------------------------------------------+-----_.:._--------.
;-;i~;:;;:;~-----,.-------.,--------~---------------+--------;;------.
·---------------------------------_._---------------*----------------.
: 8703.Z3.10 25
·--~------------------------------------------------+---------------- .
: 670'3'.-23.10' Ex- 05; qtig passa a ser-· Ex 04 30

;-;;~I;;:;~:------'----~~---'-.------------------------:--------;;------;
·-----------------------------------------------1:--+----------------.
: ';:C~-.-23.g0- Ex -OS, qu,= passa a S~~ Ex 04 ;Ix: 3:- :
·---.::------------------------------------------í----+----------------
: 8.703.•~4 .10 ,3':
-.--":'---------------;.-------------------_.:._-------~-_.._----------_.:_--

02

Ex·,
OI"

ANEXOU"

COD NCM

8703.22.90

8703.21.00

18703.12.10

8723.23.10

8703.23.90

8703.24.10

8703.24.90

8703.31.10

8703.31.90

8703.32.10

8703.32.90

8703.33.JO

8703.33.90

04

04

02 :.:'.['
02,,.,

04

I 04

I 04

: a703·.3:.~O..' , ~

,~~~~~~i-~~~~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~=~~~~~~~i~~~~~~~
: 8703.32.10 I I 32-----:=0--------------------------------------------'"'----------------

: _:~~::::::::_:~-~~~~-------------------------------_ .._------~::_-----
. - . ,-------------------------------------------_...._----_.._---------------
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: 8703. 3:L ~O E;~ 04 : 8"'03.90.00 }:
·---------------------------------------..;..---------_ .. ----------------

: ê7C3 • .3':. ~Ij E~ D: : ,703.90.00 E" ê:

: 8703.33.10 3':'
.--.-------------------------------------------------'"----------------
: 6703.33.10 E.< 04 55
.---------------------------------------------------+----------------
:,9703.33.90 32

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

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

32
--*-----------------------------------------------_.._---------------

: 13"703. ~Ij. 00 -Anexo 11\
--------------------------------------------------_..._---------------

: 6"':03.90.00 Ex 0= cc

--------------------------------------------------_._---------------
: 6711.10.00 15

--------------------------------------------------- ..---------------- .
·:ód. NeM

04

02

04

04

o:----------------------------------------_.::_-------_.-----------------
: 8703.2:.9iJ

: 8103.23.90

--------------------------------------------------_... _---------------
: Gíl1.20.10 "'C

;-;;~~:;~:;~----------------------------------------+ --------;~------ .
·--------------------------------------------------_.. ----------------
: 13711.20. ~G 25

;-;;~~:;~:~~---------------------------------------_._-------;;------.
;-;;~~:~~:~~---------------------------------------_. -~------;;------.
;-;;~~:;~:~~---------------------------------------_.--------;;------ .

, 8711.90.00 35 : 8104.31.10 02

• --------------------------------------------------- +---------------- • : 8704.31.20 O':

: 8704.31.30 o:

-Anexo" : 9'04.31.9C O.:
·--------------------------------------------------+----------------
: 8711.10.00 01

·---------------------------------------------------+----------------.
·--------------------------------------------------_..... _---------------

Cód. NCH .:'.liquota

·--------------------------------------------------_..._---------------
: &702.10.0.0

3. çart.ir à.:: :
'::1.01.99

10

PROJETO DE LEI N!!. 1.256, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Colombo)

·------------------------------------------------;.-_+_---------------
___________________________________________________ + __------------"T-

: 8702.9·0:~0 10.

, 6702.90.10 10
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
na aquisição de máquinas e implementas agrícolas.

·---------------------------------------------------+----------------

·--------------------------------------------------_....._---------------
·--------------------------------------------------_..._---------------
: 870j.22.10 25

: 6703.21.00

: 8703.22.90

10

25

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 4.674, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

.--------------------------------------------------_..----------------
·-----------------------------------------------~--~+:.---------------
: 8703.23.·10

, 6703.23.10 Ex 05 que passa a ser Ex 04

25

35

Art, 10. Ficam isantos do Imposto sobre Produtos Industrializados,
tratores, máquinas e implementos agrir.olas, de qualquer porte, destinados
exclusivamente ao uso agrícola.

·-------------------------------------------------_....._---------------
;-;;~;:;;:;~-~~-~~-~:;-;::::-:-:;;-~-~~-----------_ .....~-------;;------ .
..--------------------------------------------------_ ..----------------
: '8703.24.10 35

: 8703.23.90 25
Art. 2°. A isenção também .se estende para peças sobressalentes,

acessórios e ferramentas que acompanham o produto, ou as destinadas para
uso agrícola.

.--------------------------------------------------_.----------------
·--...-----------------------------------------------_.._---------------.
: 9703-.24.90 35

:-_.._----------------------------------------------_+--------------,-,-:
: 6703.31.10 Ex 02 50··

: 6703.31.10 35

Art. 3°. São assegurados i3 manutenção e a utilização dos créditos
do IPI, relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, efetivamente utilizados na irnlustrialização dos bens referidos
nesta lei.

·---------------------------------------------------+----------------
·---------------------------------------------------+----------------
: 8703.31.~0 35

Art. 4°, Esta lei entra em vigor na data de sua pUblicação.
: 6703.31. 90 Ex O~ 50

._ .. t' . ~ ". ," . •;-~~;:;;:~~---------------------------------------_.---~~---;;------ .
---------------------------------------------------+----------------

Art, 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

: ê103.32.J? Ex 04 . _ 59
--------------------------------------------------_._--~------------o'

: ê103.32.10 Ex O:· JUSTIFICATIVA• "W _

.---...._--------------------------------------------_.----------------

---_...----------------------------------~---":"------;.": _...--------------

, ,.'.... O preseri~" projeto de lei pretende contribuir decisivamente na
mel~or.ii3'áa produçãoag"rícoia brasileira, através da concessão de isenção do
Impósto·'·sobre ProdLitQ~ Industrializados - IPI, na aquisiçãO de tratores,
máquinas e implementos destinados exclusivamente á produção agrícola.

, O Brasl(. ~alnda é, ás .vésperas do século 21, um país
essencialmente agrícQlâ, mas que é incapaz de aumentar substancial e
rapidamente sua produÇãit agrícola por falta de crédito, estímulos e incentivos
goyeroamentais é. pIjnpipalmente, equipamentos modernos.

A economia globalizada está ai parà comprovar que só o~que se
adequarem aos novos tempos serão competitivos. O desemprego é cada vez

5-G-,

35

: 6703.32.90 Ex 04

: ê103.32.90

;-;:~;~~),~;;~:~~-~;;-~;~-~~~~;------------------------:--------::------
_____~.."'\...._~-.r..."::-~~~-:__-- ..;;.~..:- .:. • ~ :~ ::~ _

--------------------------------------------------_ ...----------------
: e~v3.3:i.10 35

. ~ ! "I ' . _ .·---_....--..._----------------------------------------_..... ----------------
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mais crescente nas grandes centras urbanas. Na campa, as produtores. cada
vez mais desestimuladas, estão, par falta de apoIo, reduzindo gradativamente
a área cultivada.

Nesse sentida. só nas resta uma solução para enfrentar a
desemprega: investir maciçamente na fixação da homem no campo, gerando
novos empregos, reduzindo a fome de milhares de brasileiros e aumentando
nossas divisas com a exportação do excesso da produção agrícola.

É nessa direção que o presente projeto de lei pretende caminhar,
isentando totalmente do Imposto sobre Produtos Industrializadas os
maquinários agrícolas, destinados exclusivamente para uso na produção
agricola.

A eventual perda de receita que poderia ocorrer, face a renúncia
fiscal da União. será parcialmente compensada com a criação de novos postos
de trabalho no campo, e ganhos na balança comercial, via excesso de
exportação, sem contar com os niveis mais elevados de justiça social que se
poderiam constatar em curto prazo.

PROJETO DE LEI N2 1.257, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Colombo)

Reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializa.dos
IPI, l.ncidente sobre objetos de cristal que especifica.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MJ;:RITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Mais do que nunca. precisamos crtar novos postas de trabalho e
preservar nossa mdústria da concorrênCia desleal e predatória. razão pela qual
a presente projeto de leI. ao propor a redução do IPI. caminha nessa direção.

"LEGlSLAÇAo CITADA A:\EXADA PELA
COORDE:\AÇAo DE ESTl'DOS LEGISLATI\'OS - CeDI"

DECRETO !'ia 2.092. DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996.

APROVA A TABELA DE
f.\;ClDÉ:-\CL-'.. DO L\1POSTO SOBRE
PRODCTOS r.-.Ul'STRlALlZADOS. E
DA OCTRAS PROVlDÉ>:CL-'..S.

'l'"ABELA DE L....ClDÉ:'1ClA DO 1~1POSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS rHPO
BASEADA roA NOl'ttENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (~C"n

SUMÁlUO

ABREVIATURAS E SiMBDLOS

LISTA DE CODlGOS NUMERlCOS DO 51STE:'I-lA HA1L\tONlZADO
SUPRIl'lUDOS A PARTIR DE I" DEJA.~EIRO DE 1996

RECRA5 GERAIS PARA L";TERPRETAÇÃO DO SISTE:\1A liAA.\tONlZADO

REGRA GERAl,. CDMPLE;",1ENTAR (RGC)

..........................................................................................................................
CAPI11JLQ iO

VIDRO E SUAS OBRAS

.u u .

Nota de Subposiçõcs

1. Na acej:l~o das SUDposiçi3e:s 7013.21. 7013JI e 701J,91. a expre:são crist.-I de c.btlmbo so complftl,t"l o vidro com
um teor de monóxido de cbumbo (PbO) igual?u sUperior a 24'Y.. em pc:so.

Art. 1° Passa para 7% (sete por cento) a alíquota do Imposto
sobre Produtos lndustnallzados (IPI), InCidente sobre abjetos de cristal de
chumbo. produzidas artesanalmente. das posições 7013.21.00: 7013.31.00:
7013.9100 e 7D13.91.90m da Tabela de IncidênCia do Imposta sobre Produtos
Industnalizados (TlPI), aprovada pela Decreto n°. 2.092, de 10 de dezembro de
1996.

Art. 2°. Para as efeitos previstos nesta lei. cOl1sideram-se
produção artesanal, as peças prodUZidas com usa de mão-de-obra intensiva e
que formem mais de 60% (sessenta por cento) do custo da fabricação do
cristal,

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

CÓOIGO
"OM

7013

7013.10.00
7013.2
701321.00
7013,29,00
7013.3

7013.31.00
7013.32

7013.32.10
70tJ.n.90
7013.39.00
7013.9
7013.91
7013.91.10
7013.91.90
7013.99.00

OESClUÇÃO

OBJETOS DE VIDRO PARA SERViÇO DE MESA. C:OZrNHA. TOUCADOR.
EseRlTORIO. ORNAMENTAÇÃO DE fNTERJDRES OU L!SQS
SEMELHANTES. EXCETo OS DAS POSIÇÕES 70 [O OU 701 g
-obj~os de vitroeecimlca
-Recipicme:s para beber. de .Vidro, ucelQ de vltrocerâmica.
-De aisw de chumbo
-Outros
..()bjcws p3r.l serv.iç~ de mes:\ (e;~cefo W:lple::!es para beberl ou de colUlhz.
exeetO de vitrOl:el"ll.lDl~

-Ck crUtaI de chumbo
-De vidro com eDclít:ienrc de dilauç:1o flnenr não sUperior a SxIO" por Kelvm.

entre O-C c JOO-C
Cafete:ir.lsecbaleir.1s
Ou,,",

--ou..,
-Outros objetos
-De cruta.l de c:hwnbo

P:ma orn:unenuç40 de inteno~

Outros
...("l"ITO.

AÚQUOTA
(%)

10

IS
IS

10

lO
JO.
lO

IS
IS
15

JUSTIFICATIVA

o presente projeta de lei pretende redUZir as alíquotas da Imposto
lobre Produtos Industrializados - IPI. mCldente sobre abjetas de Cristal
destinados para serviço de mesa. cozmha. toucador. escntórlO, ornamentação
de interiores e usas semelhantes. para 7% (sete par cento). desde que
prOduzidos artesanalmente.

Trata-se de um segmento industrial que, a exemplo do
moveleiros, vem sofrendo com as deCisões da governa Collor de Mello. que
elevou as taxas para os atuais indices. sem contudo. conseguir aumentar a
arrecadaçêo do setor. que caiu assustadoramente nos últimos anos.

As dificuldades de nossa indústria crlstalelra está centrada na
forte concorrência de produtos Importados. mcluslve com beneficios fiscais da
Zon. FrlnCII de Manaus, fabncados em prpcesso automatizado. que tem
provocldo o flchlmento de inúmeras fábricas. com a consequente redução da
mlo·dl-obre utll1zlde, Para comprovar essa voracidade. a mdustrla crlstaleira
empreglvl, Im Junho de 1990, 2.073 pessoas. contra 1134 em Junho do ano
paliado.

PROJETO DE LEI N~ 1.258, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Colombo)

Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (lPl~ OG
mâveis escolares que menciona_

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.085, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL decrete:

Art. 1°. Os móveis escolares, adquiridos por institui~$'

governamentais de ensino. e destinados exclUSivamente a uso em sala de·
aula, ficam Isentas do Imposta sobre Produtos IndustriaiS - IPI.
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Art. 2'. o beneficio previsto nesta lei durará 5 (cinco) anos.

Art. 3'. A Secretaria da Receita Federal. do Ministério da
Fazenda. baixará as normas necessárias para-o fiel cumprimento desta leI.

Art. 4' Esta le. entra em v.gor na data de sua publicação.

Art. 5'. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

o Programa "Toda Criança na Escola", do govemo federal, é um
conjunto de ações voltadas para que toda criança e adolescente não fique fora
das salas de aula e possa receber o maior bem da humanidade: O Saber e
Conhecimento ----

Dentro os pontos que o programa pretende executar, destaco
dois: a ampliação, reforma e construção de escolas. para atender a demanda
reprimida; e finanCiamento para aquiSição de veiculos para transporte escolar.
d~ mobiliários e outros equipamentos escolares e de reprodução, impressão e
dlstnbulção de materiais didático-pedagógicos.

o presente projeto de lei. caminha na direção do objetivo do
governo pois. ao propor que os móveis destinados a uso em sala de aula da
rede pública, fiquem livre do Imposto sobre Produtos Industrializados, durante
cinco anos, colabora firmemente na redução dos custos das escolas com essa
aqUisição.

Nada demais lembrar de cenas passadas, de uma escola no
interior do Pará, em que os estudantes eram obrigados a aSSistirem as aulas
sentados, pela absoluta falta de mesas e cadeiras escolares.

. Face ao grande alcance social deste projeto, contamos com o
apoIo dos nobres Pares para sua aprovação.

mercados desenvolvidos. A falta de uma reforma tnbutária e fiscal. que pnorize
a produção. tirando dos empresános as "amarras~ existente atualmente é a
única saida para retomannos nosso desenvolvimento econômico e social,

Um exemplo da ganáncía estatal em aumentar impostos e taxas.
está na empresas mobiliárias. senão vejamos: Até 15 de março' de 1990, o
Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, sobre os móveis produzidos pela
indústrie nacionel era de 4% (quatro por cento), No miclo do governo Collor
essa taxação aumentou 275%. passando para 15% (qUinze por cento).

Após intensas negociações do setor moveleíro com o governo
federal, chegou-se. em abril de 1993, a reduzir a alíquota para 10~ (dez por
cento), o que ainda é bastante alta. considerando a importânCia dos móveis no
dia-a-dia de nossa população

Nesse sentido. o presente Projeto de Ler propõe reduzir para 2%
(dois por cento). a mCldência do IPI sobre os seguintes produtos: 9401.20 
Assentos dos tipos utilizados em veiculas automóveis; 9401.30 - Assentos
giratórios, de altura ajustável: 9401.40 - Assentos (exceto de jardim ou de
acampar) transformáveis em camas; 9401 50 - Assentos de rotlm. vime.
bambu ou de matérias semelhantes; 9401.6 - Outros assentos com armação
de madeira: 9401.7 - Outros assentos com armação de metal: 9401.80.00 
Outros assentos; 9401,90 - Partes de madeira e 9403 - outros móveis e -Suas
partes.

A aprovação desse projeto posslbílitará um incremento na
produção de móveiS, com pOSItivos reflexos no mercado externo Btravé's do
aumento da exportação. além de aumentar o número de vagas na indústria.

Plenáno Ulysses Guimarães, em 22 de Junho de 1999.

"LEGISLA( ~O CITADA A:"EXADA PELA
COORDE';.\C.~O DE ESTl'DOS LEGISLATI\'OS - CeD'"

Reduz a. alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI - incidentes sobre os móveis que especifica.

PROJETO DE LEI N~ 1.259, DE 1999
( Do Sr, Raimundo Colombo I

Plenário Ulysses Guimarães, em 22 de Junh 1999.
\

DECRETO V' 2.1)92. DE lO DE DEZE'\IBRO DE 1996.

APRO\'~ ~ r~8EL; D~

'\ClDE\,CL~ D(' l\tPO'5TI,) $I)BR~'

?RODJ..TOS r."IUl;STRl.;UZADI:1S. E
0A 1)J.. TRA.5 PR(I\'IDE\Cl;S

TAlJELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDVSTR1AL!ZADOS (T1I'n
BASEADA NA NOMENCLATURA COMUM DO rdERCOSUL(NCM)

5UMÁRlO

ABREVIATURAS E SíMBOLOS

LISTA DE CÓDIGOS NUMÉRlCOS DO SISTEMA HARMONIZADO
SUPRIMIDOS A PAR,TlRnE l- DE JANEIRO DE 1996

REGRAS GERAIs PARA INTERPRETAÇÃO DO srSTEMA HARMONIZADO

REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)

(l\PENSE-SE AO PROJETO DE l.EI No 3.085, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1'. Passa para 2% (doIs por cento) o valor da aI/quota do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. inCidente sobre móveis
claSSificado nas posições 9401.20; 9401.30: 9401.40; 9401,50; 9401.6; 9401.7:
9401.80,00: 9401,90 e 9403, do capitulo 94, da Tabela de IncidênCla do
Imposto Sobre Produtos Industrializados, aprovada pelo ·Decreto n'. 2.092. de
10 de dezembro de 1996.

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

Art. 3', Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

o chamado "Custo BrasW continua a ser um perverso vetor
contrário ao desenvolvimento de nossa economia e sua Integração com os

CAPITuLo 94
MÓVEIS: MDBILIÁRlo MÉDlco-cmúRarco; COLCHÕES. ALMOfADAS E
SEMELHANTES~ APARELHOS DE ll..UMINAÇÃO NÃO ESPECIFICADOs NEM

COMPREENDIDOS EM OutltOS CAPÍTIILOS; ANúNCIOS. CARTAZES
ou TABULETAS E PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS, E

ARTIGOS SEMELHANTES: CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADASN,,,,

2.~ artefatos (exceto &5 palUSl com~didos;nas posiç6t:s 9401. 9403. devem. ser concebidos psn a.uettQmn!lO solo,
Pmnaneccn. todavia. compmmdidos naquelu posições. zuua que conubídos parz.semn suspeasos. ti:ado5 a pndes
011 co1oc:ad0$lmI som os:o~ I

a) os armários. as eswncs. as: "etag~" e os móveis em móduJos (por elementos);
b)os assentos c CIIIlU.

3. a) NIo se c:onsidenn1 panes dos utefws das posições 9401 a 9403. quando isoladas. as ch1pas ou plaas, de vidro
CUlCluidOl os dpClhos), marmore ou 0Utr2S pedras. ou de quaisqutr outrn matérias iDclufdas nos Capitulos 61 ou 69,
mamo em forma propna. mas G1D combin2das com outros ele:nmtos.

b) os artefatos da posiçio 9404. apreu:ntados isoWbmentc. pmnsnecem #-li clusifiados., mesmo que coostituam panes
de móveis dJ.s posições 9401 .9403.

4. Col1JideraJ:n·sc COnstnl:ç6ft pri-rabricadas, na~ da posiçlo 9406. as CQllSttUçõe$ acabadas e montadas na
fibrica.. ban como as ~tadu em conjuntos de elcs:nmtDS pua m~t:lItm no local. tm tomO h&hÍQÇÕtS.

instalações de InbaIbo, esattórlos. escoIu, loju. hanpn=s. garagens ou construçOes semel1wJtes.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Na 112, DE 1995)

.........................................: .

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

PROJETO DE LEI N2 1.260, DE 1999
( Do Sr. Raimundo Colombo)

JUSTIFICATIVA

oPresente projeto de lei pretende alterar a aHnea "e" do artigo 38 do
Código Brasileiro de Telecomunicaçóes, extinguindo a obrigatoriedade da
formação de cadeia nacional de rádio para transmissão do programa "Voz do
Brasil".

Art. 3D
• Revogam-se as disposições em contrário.

Hoje os tempos são outros. com o advento da televJsão por cabo, da
rede mundial de computadores - Internet e as transmissões via satélite, essas
informações chegam sempre' am tempo real, não se justificando a
obrigatoriedade da formação de.uma rede para informação das atividades dos
poderes constituídos.

Criado em 1935, durante a vigência do "Estado Novo". chamava-se
originalmente 'A Hora do Brasil" e tinha a finalidade de promover a propaganda
institucionalizada da ditadura Vargas.

Com a instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações, em
1962, a transmissão do programa ·Voz do Brasil" tomou-se obrigatória, como
forma de informar aos cidadãos brasileiros, nos mais longinquos recantos, as
atividades da administração federal. Naquela época, as comunicações eram
dificeis. o rádio dominava as comunicações de massa e a televisão ainda
capengava, Justificando plenamente a obrigatoriedade.

Ad,,",ais, não custa lembrar que, sempre que o governo deseja
informar a população sobre deiermin~do assunto. forma uma rede de
emissoras de rádio e televisão para transmissão desse evento.

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

Recentemente. diretores de grandes emissoras de rádio,
representando os interesses das' 917 emissoras do Peis. pediram que a
Procuradoria-Geral da República. formulasse uma Ação direta de
Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal contra a

obrigatoriedade da transmissao da Voz do Brasil. O argumento juridico central
da solicitação, apoiada em pareceres de juristas renomados. é o de que essa
obrigatoriedade Viola as garantias constitucionais de Iiberdaoe de informação.
"Manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a Informação, sob
qualquer forma, processo ou veiculo, nao sofrerão qualquerrestrição", afirma o
artigo 220 da Constituição. em termos condizentes com os de qualquer regime
democrático. "Nenhuma lei conterá dispositivos que possa constituir embaraço
à plena liberdade jomalística em qualquer veículo de comunicação social".

Ao lado dos argumentos estritamente jurídicos, pesam vários outros
contra a "Voz do Brasil". O programa já não desperta o interesse de glande
parcela da população. Pesquisa realizada pelo IBOPE comprovou que 63% dos
entrevistados não ouvem o programa; 37% desligam o rádio na hora da
transmissão e apenas 5% têm o habtto de continuar Sintonizados após seu
início. Algumas pessoas bem intencionadas tendem a acrednar que e Voz do
Brasil atende a zona rural ou aos mais pobres. Levantamento nacional
mostrou que não existe correlação entre localização geográfica, poder
aquisitivo e audiência desse programa. Em todas as regiões. nas áreas rural e
urbana e em todas as camadas sociais. a situação é a mesma: muito pouca
gente mantém o rádio ligado durante a transmissão da Voz do Brasil. NAo é
para menos. Seu efeito prático é o de privar os ouvimes de uma hora de
transmissão daquilo que eventualmente lhes interessa.
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DESCRIÇÃO

ASSENTOS (EXClITO OS DA POSIÇAO !>4Q2), MESMO
TRANSFORMÀVEISEMCAMAS.ESUASPAltlES
~Astcmos dos lipoG atililaQos UI:l. vtlculos aéreos

Eietá_

Outros
-Assentos dos tipos utilizados UD vejaJ1Ds automóveis
.Ex OI o."i1>o,
Ex 02 De camiDhOes
.Ex03 o. ....... qricolas

-A.qcnlOS~deo1lunajusti..1
00_
Oulroo

-A.slezltos (e;c.cd.l) dejardim oudt~) tlal1sfonnáveis em camti
Demi<íoira
Oulroo

-Assentos de retira. vime. bambu cu de matérias semellw1tes
oOIltros asientos, com annaçio de madeira----ouuos
...c>taros usenros. aHI1 arm&Çio '*metd
-Estoliulos

&01 Deferroouaço,dostiposU!i1.i:22dose:mco1heitadeiras
-Dutros
-OWOS .....tDS

-PInos
0._
Outros

MOBILIÁ!l.lO PARA M.EDIClNA. ClRURGlA. ODONTOLOGIA OU
Vl!T.ElUNÁRIA (poR EXEMPLO: MESAS DE OPERAÇÃO. M.ESAS DE
.EXAM.ES. CAMAS DOTADAS DE M.ECAN!SMOS PAIlA USOS cLiNICOS.
CADEIIlAS DE DEIll1STA); CADEIRAS P.uJo, SALOES DE
CABEL.El1l.EIllO E CADEIRAS SEMElllANTES, COM DISPOStnVOS DE
ORIENTAÇÃO E DE .ELEVAÇÃO; SUAS PAllTES.c.doiras de__..... AIOcs de_._....._ ....

..... l*f'S
.Ex 01 Codcirss pora sal6a de oabclcDoiro
-OuImo
_de_
Camas dotadI.s de mecanismO$ paQ usos clWko$
Oorro&

0Ul'lWS MÓVEIS E SUAS PAltTES
-MóvoisdclMlll. dolipo _ em cscrit6rico
-O""lD6msdc~

-Móftisclc_dolipo1lliliDdoem""-
-Mónisclc_dolipc>lltiliDdo _
-M6wisclc_dolipo_ qIWtOSdedormir
-o.... m6vds de madeira
-Móvoisclc,-
-Mónisdc ..... llIaérbs,_o-. ..... bcmbuOll..-ias-.0._

0uIras

9402.10.00

9401

9401.30
9401.30.10
9401.30.90
9401.40
9401.40.10
9401.40.90
9401.50.00
940\.6
9401.61.00
940\.69.00
9401.7
9401.71.00

CóDIGO
NÇM

9401.10
9401.\0.10

9401.10.90
9401.20.00

9401.79.00
940\.10.00
94O\.!lO
9491.90.10
9401.90.90

!1402.90
9402.90.10
9402.90.20
!I402.9O.!lO

9403
9403.10.00
9403.20.00
94D3.30.oo
94D3.4O.oo
94D3.50.oo
94D3.60.oo
9403.711.00
94D3.1O.oo

9403.90
9403.90.10
9403.90.90

Altera a alínea !le lt do art. 38 da Lei ng 4 .. 117, de 27 de agosto
de ~962~ que "Ins~itui o Código Brasileiro de TelecomunicaçOes,
:~~~~~~ndo a obrJ.qatoriedade da transmissao do programa "Voz do

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

~. 1°. A aHn~a "e" do artigo 38 da lei nO. 4.117, de 27 de agosto de
1962, - CódigO BrasileIro de Telecomunicações -, passa a vigorar com a
seguinte redação: '

Nosso projeto não pretende acabar com a Voz do Brasil. mais
apenas tomá-la facultativa, pois é produzida pela Empresa Brasileira de
Comunicaçóes S/A - RADIOBRÁS, estatal de comunicações que continuará
transmitindo através de suas emissoras afiliadas espalhadas por todo território
naclona\. AdemaiS, aquelas pequenas empresas do interior, que desejarem
transmitir o programa, basta credenciar-se junto á Radiobrás.

"Art. 38 .
a) .
b) ..
c) ..
d) ··· ·..· e · · .
e) as emissoras de radiodifusão, excluidas as de
televisão, poderão retransmitir o programa oficial de
ações do Poderes da República, ficando reservado
30 (trinta) minutos para divulgaç.§o das atividades da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

, "..................................................................................

São estas as razões que justificam a apresentação desta proposição
esperando obter a concordância dos nobres pares na sua aprovação.

Plenário Uly~ses Guimarães, em 22 de Junho de 1999.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOVIlI
Da Ordem Social

.......................................................··cÃPiTüLõ·y··················..·························· .
Da Comunicação Social

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veiculo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalistica em qualquer veiculo de comunicação social,
observado o disposto no ar!. 5°, IV, V, X, xrn e XIV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artistica.
§ 3° Compete á lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público

informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e
horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

n- estabelecer os meios legais que garantam á pessoa e á família a possibilidade
de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem
o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso n do
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os maleficios
decorrentes de seu uso.

§ 5° Os meios de comunicação socia"! não podem, direta ou indiretamente, ser
objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6° A publicação de veículo impresso de comunicação independe de
licença de autoridade, -

LEI N° 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.

INSTITUI O CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES.

CAPÍTULo V
Dos Serviços de Telecomunicações

Art. 38 - Nas concessões e autorizações par a execução de serviços de
radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e
cláusulas:

e) as emissoras de radiodifusão, excluidas as de televisão, são obrigadas a
retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) ás 20 (vinte) horas, exceto aos sábados,
domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República,
ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado pelas
duas Casas do Congresso Nacional;

PROJETO DE LEI N~ 1.261, DE 1999
( Do Sr. Raimundo Colombo)

Dispõe sobre o tempo de uso de veiculos destinados para o
transporte escolar e dá outras providências ..

(lS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E nE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta.

Art. 1° Os veiculas destinados ao transporte escolar não poderão
exceder os seguintes limites de uso:

I- No caso de ônibus:
a) 15 (quinze) anos de uso; ou
b) 500.000 (quinhentos) mil quilômetros;

11 - No caso de utilitários:
a) 5 (Cinco) anos de uso; ou
b) 150.000 (cento e cinqüenta) mil quilômetros.

§ 1° Os prestadores de serviços de transporte escolar serão
enquadrados nos limites previsto neste artigo.

§ 2". O Poder Público não poderá adquirir nenhum veiculo que
possua mais de 213 do prazos previsto no "caput' deste artigo.

Art. 2°. Os veiculos escolares que. durante o ano letivo. ahngirem
os limites previsto nesla lei. poderão, excepCionalmente. conhnuar em atividade
até a conclusão do referido período escolar

Art. 3'. Os ônibus incorporados a frota existente. na publicação
gesta lei. ficam proibidos de transportar estudantes, quando abngirem 25 (vinte
e cinco) anos de fabricação,

Art. 4°. Os utilitános incorporados a frota existente. na publicação
desta lei, ficam prOibidos de transportar estudantes, quando atingirem 10 (dez)
anos de fabricação

Art. 5°. O Contran - Conselho NaCional de Trãnsito, baixará
resolução contendo as normas de segurança. de acesso. de saida de
emergência. de proteção do passageiro contra aCidentes e de Sinalização
espeCial dos veiculos desMados ao transporte de estudantes.

Art. 6' As despesas com aqutsição e manutenção do transporte
escolar poderão ser creditadas nas verbas conshtucionals destinadas a
manutenção do ensino fundamental.

Art 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 8° Revogam-se as dispOSições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Um dos grande problemas enfrentados por prefeituras e
instituições de ensino é a qualidade dos veiculas automotores destinados ao
transporte escolar. Na grande maioria das vezes, esses carros são
incorporados à frota eXistente quando não servem mais para o transporte
urbano. sem condições de vida útil, coiocando em risco a Vida daqueles que
construirão ofuturo do Brasil.

Avida média dos ônibus:(lo transporte urbano convencional é de
cerca de dez anos, nos grande centros urbanos. Na '"aiaria das cidades, esse
índice ahnge quinze, chegando em casos extremos aos vinte anos de uso
continuo.

Por estas razões, o presente Projeto de Lei pretende regular o
tempo de Vida útil dos veiculos deshnados ao transporte escolar, impondo
limites razoáveis e evitando que verdadeiras "arapucas" circulem em todo país.
nas áreas urbana e rural. colocando a vida de nossos estudantes em risco
permanente.

PROJETO DE LEI N~ 1.262, DE 1999
( Do Sr. Inácio Arruda)

Dispõe sobre as condições para comerciali~ação de produtos
geneticamente modificados, os transgênicos, e dá outras
providência.s.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.905, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica estabelecido um prazo de cinco anos para o aprimoramento de
pesquisa dos efeitos das sementes transgénicas e dos produtos ou sub-produtos
transgênicos, prazo limite a partir do qual será liberada
a sua comercialização com expressa advertência na embalagem. proibindo-se até
enllio sua venda no mercado.

Ar! 2" - As sementes transgênicas e os produtos ou sub-produtos transgênicos
somente poderão ser comercializados, a partir do prazo definido no art.. 1°, com a
inscrição visivel no recipiente, embalagem OlF rótulo de informação ao consumidor
relativa ao sau processo produtivo, no qual fd;.lm utilizadas técnicas de engenharia
genética.

Parágrafo 1° - Para os efeitos desta Leí, considera-se semente transgénica ou
organismos geneticamente modificados (OGMs) aqueles em que se inseriu ou
transferiu, em qualquer etapa do processo produtivo. genes de outros organismos.
mediante técnicas e processos de engenharia genética.

Parágrafo 2" - ConSidera-se Produto ou Sub-produto Transgênico, todo aquele
que possui em sua composição OGMs, ou aqueles em que se inseriu ou transferiu, em
qualquer etapa do processo produtivo, genes de outros organismos mediante técnicas e
processos de engenharia genética.

Art. 3° - O Poder Executivo, no âmbito de suas competências, fica obrigado a
aplicar ao estabelecimento infrator das definições previstas nesta Lei, sanções
administrativas, sem prejuizo de necessária responsabilidade civil ou criminal,
conforme discriminado a seguir:

1- Multa diária fixada entre quinhentas (500) e ,nil (1.000) de unidades fiscais de
referência (UFIR's);

11- Suspensão do Alvará de funcionamento por 6 (se.s) meses se reincidente;

111- Cassação do Alvará de funcionamento;

IV- apreensão dos produtos.

Art. 5°_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

O presente projeto objetiva instituir uma medida preventiva que traduz a
expressiva apreensão que flui do debate travado em todo o Pais e no plano mundial,
acerca da comercialização prematura dos produtos e sementes transgilnicas. A priori,
informo que esta proposição não propõe a proibição pura e simples da comercialização
de tais produtos. O diSciplinamento previsto determina algo basilar. a suspenslio da sua
venda até que pesquisas cientificas identifiquem com precislio os riscos de tais
produtos para consumo da população.

Em nosso entendimento. os consumidores têm direito â precisa informação
sobre o que estão consumindo, especialmente quando se trata de produto~

alimenticios. Assim, o pressuposto é o de uma decislio livre, sem vicio ou imposição. E
com fundamento nesta garantia constnuc1gnal, que propomos a comercialização de
sementes e produtos transgênicos no limitá da averiguação científica, tendo em vista
que a qualidade desses produtos e suas conseqüências para a saúde são ainda
desconhecidas. Segundo opiniões colhidas em publicações médicas de todo o mundo.
a exemplo do New England Joumal of Medicine, os produtos modificados por
engenharia genética lem potencial alergânico para o organismo humano de impacto
ainda incerto, não mensurável e infenso à comprovação neste momento.

Desse modo. a própria Comunidade Européia caminha para proibir a
comercialização de tais produtos na região. É preciso estabelecer no Brasil moratória
de cinco anos a fim de detectar com segurança os eventuais efeitos no meio ambiente
e no ser humano.

A rotulagem dos. transgênicos ê a alternativa de garantir o exercicio pleno do
direito de escolha do consumidor, por meio de informação clara, correta, objetiva, o que
somente pode ser garantido pela rotulagem obrigatória de todos os alimentos obtidos
por engenharia genética.

Os consumidores estão mobilizados no sentido de exigir rolulagem dos
transgênioos, uma pesquisa desenvolvida pelo European Comisslon diretorate general
XII (XII diretoria geral da Comissão Européia), órgão oficial da Comunidade Européia
comprova a exigênCIa dos consumidores quanto à rotulagem dos alimentos
iransgênicos. Segundo a pesquisa, na Bélgica 74% dos consumidores afirmam que os
transgênioos devem ser rotulados: na Dinamarca. 85%; na Alemanha, 72%; na
Grécia,81 %; na Espanha, 69%; na França, 78%; na Irlanda 61 % ; na Itália, 67%; na
Holanda. 79%; na Austria, 73% ; em Portugai, 62% ;na Finlândia, 82%; no Reino Unido,
82% e nos Estados Unidos igualmente 82%.

Aguardo plena acolhida dos nobres colegas para que possamos instituir esta
importante medida em defesa da vida.

Sala das Sessões, 22 junho de 1999.

--{
-. éYLoL-

Deputado InáCIO Arruda
PC do B-eE

PROJETO DE LEI N~ 1.264, DE 1999
(Do Sr. Marçal Filho)

Suprime a. extinção da punibilidade prevista no inciso VII do
art. 107 do Código Penal.

(A COMISSXO DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO)

O Congresso l'aclOnal decreta

Art. I" - Fica revogado o tOClSO VII do ar! 107 do Decreto-
lei n' 2.848140 (Código Penal).

Art. :!l' _Esta lei entra em vig.or na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Trata esta proposição de retirar de nossa legislação um
privilégio que. infelizmente. persiste ainda em nossos dias. que e o direIto que o estuprador tem
de ver extinguir-se a punibilidade pelo seu cnrne (ttpificado pelo ar\. 213 do Código Penal
Brasileiro, e listado também na Lei n° 8.072190 como cnrne hediondo) pelo seu casamento com a
vittma

Na verdade. esse privilégio é bem caracteristico de uma
epoca em que IIDperava o deseJO do paI em casar a filha mnda menor. que perdera a sua
mgmdade forçosamente. ou por ltvre e expontânea vontade. na tentativa de por-lhe a salvo do
menosprezo SOCtal. ou. pelo menos. da desconfiança tributo invariável que lhe e cobrado. na
desgraça que a afii~ia.

Acredllo que semelhante pnvileglO não se Justitica nos dia,
de hOJe. devendo ser manttda a punibihdade para os que cometem o cnrne de estupro. mesmo
ocorrendo o casamento do agente com a vlt1ma,

Uma cenrnônia religiosa ou clvil. de casamento não pode
apagar o que .la se realIZOU no tempo e no espaço.

Transcrevo. aqUi. pane da rnatcna publicada. recentemente.
na revista Veja. sovo utulo LeiS pouco conheCidas queJO vão larde (existem dlreuosJurasslcos
que só agora começam a ser varridos): Egito - só em abril o pais acabou com um artlgo que
liVrava a cara de eSlllpradores se se cassassem com Cl vítima. () Líbano amda estuda o.tml da
norma.

Por essas razões conto com o apoIO do íIusrres Pares para
suprimir semelhante pnvileglO de nosso ordenamento .1undlco. lOmandc. dessa fonna menos
benêfica aos cnminosos.

Sala das Sessões. em 23 de Junlto de 1.999

"LEGISLAÇÃO CITADA A~EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940.

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL
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nruLOvlll
Da Extinç~o da Punibilidade

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICAÇÃO

Setembro de 1999

- Extinção da punibilidade
An. 107 - ExtIngue-se a pumbilidade:
I w pela morte do agente:

\I - pela anistia. graça ou indulto:
UI - pela retroatividade de lei que não maIS considera o fato como

crlminoso:
IV - pela prescrição. decadência ou perempção:
V - pela renUncia do direito de queIxa ou pelo perdão aceIto. nos crimes de

ação privada:
VI - pela retratação do agente. nos casos em que a lei a admite:
VII - peJo casamento do agente com a vitima nos cnrnes contra os

costumes. definidos nos Capitulos I. 11 e 111 do Titulo VI da Pane Especial deste
Código:

VIU - pelo casamento da vitima com terceiro. nos crimes referidos no inciso
anterior. se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não
requeira o prosseguImento do inquénto policial ou da ação penal no prazo de 60
(sessenta) dias acontar da celebração:

IX - pelo perdão judicial. nos casos previsto em lei.
• Artlj!o t.:lJm reciaf,.'iio dcu:rmmaJu pela Lt!l n" -,209, de JI de ,ulJw de /9R-I.

A população brasileira ainda não se libertou do trauma

provocado pelo confisco de depósitos bancários, em março de 1990, com a

decretação do chamado Plano Collor. Prova disto foi a corrida aos bancos

ocorrida em janeiro último, nos dias seguintes à desvalorização do real.

Medidas deste tipo colidem frontalmente com a Constituição

da República que, em diversos dispositivos, reafirma o primado da liberdade e da

propriedade privada. Mesmo assim, fazemos qUestão de apresentar nossa

proposição, como forma de impedir qualquer interpretação casuística daqueles

dispositivos. Com este objetivo, estamos propondo o bloqueio total ou parcial dos

ativos financeiros relacionados.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos nobres

Colegas para B aprovação de nosso projeto de lei.

PARTE ESPECIAL

TITULO VI
Dos Crimes Contra os Costumes

CAPiTULO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual

Sala das Sessões, em 2 J de

//. /-/ -'
~."
Deputado Eber Silva

de 1999.

- Estupro
Art. 213. Constranger mulher a conjunção carnal. mediante violência ou

grave ameaça:
Pena - reclusão. de 6lseis) a 10 (dez) anos.
• PI!/UJ com rl!dur.,:iiu tll!ll!rmmada pela LeI n" X.()72. dlJ ~5 de fullw dI! Jf)f)(J.

Parilgrafo único. (Revogado pela Lei nO 9.281. de 04/0611996).

PROJETO DE LEI N2 1.267, DE 1999
(Do Sr. Eber Silva)

Proíbe a decretaçao do bloqueio de ativos financeiros~

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 583, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art 1° Fica proibido a decretação do bloqueio, total ou

parcial, de ativos financeiros.

Parágrafo único - Para os efeilos desta lei, consideram-se

ativos financeiros:

I - depósitos à vista;

11 - depósitos de poupança;

111 - depósitos a prazo fixo;

IV - quotas de fundos de renda fixa;

V - quotas de fundos de renda variável;

VI-ações; e

VII-ouro.

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

PROJETO DE LEI N2 1.269, DE 1999
(Do Sr. Neuton Lima)

Altera a redação da Lei nSi! 9.437 I de 1997, agravando a sanção
penal para o porte ilegal de arma de fogo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.787, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta;

Art. 1°. O~ do art. 10, da Lei n°. 9.437, de 20
de fevereiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. Possuir, deter, fabricar, adquirir, vender,

alugar, expor à venda ou fomecer, receber, ter em
depósito, ceder, ainda que gratuitamente,

emprestar, remeter, manter sob guarda e ocultar
arma de fogo, de uso permitido, sem a autorização

e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Pena - detenção, de'um a dois anos, e multa."

Art. 2°. Exdua-se do texto do § 1°., do art. 10., da

Lei nO. 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, o seu inciso 111.
Art. 3°. Indua-se no texto da Lei n°. 9.437, de 20

de fevereiro de 1997, o seguinte art. 1D-A;

"Art. 10-A. Portar ou empregar arma de fogo de
uso permitido, sem a autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de dois a três anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é acrescida de metade
se;

I - o agente dispara a arma de fogo ou aciona
munição em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em direção ela,
desde que o fato não constitua crime mais grave.

11- a arma de fogo é de uso proibido ou restrito."
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Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n°. 9.437/97 e o Decreto n°. 2.222, de 8 de
maio de 1997. prevêem requisitos rigorosos para a concessão de
autorização para o porte de arma de fogo. Tal rigor, absolutamente
justificado em face dos riscos que o cidadão armado via de regra
representa para a sociedade, não foi acompanhado pelo
correspondente rigor na sanção penal aplicada aos infratores da
norma.

Entendemos que falta coerência a estas
disposições: a eXigência de requisitos elevados aSSOCIada às
reduzidas expectativas de punibilidade fatalmente estimulam a
transgressão da norma.

Entendemos também que, nos rastros desta
incoerência. sequem a proliferação do porte ilegal e o conseqüente
crescimento exponencial das ocorrências criminosas praticadas com
emprego de armas de fogo.

Esta é a razão por que apresentamos a nossa
propoSição. que, alterando a redação vigente do art. 10. da Lei n°.
9.437/97, prevê sanção penal diferenciada e agravada para as
condutas de porte e emprego de arma de fogo em desacordo com as
normas vigentes.

Convencidos da oportunidade e conveniência de
nossa iniciativa para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico
federal, esperamos poder contar com o valioso apoio dos nobres
Pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

II - uttlizar arma de brinquedo, simulacro de anua capaz de atemorizar
outrem, para o fim de cometer crimes:

III - disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas
adjacências. em via pública ou em direção a ela. desde que o fato não constitua crime
mais grave.

§ 2° A pena ti de reclusão de dois anos a quatro anos e multa. na hipótese
deste anigo. sem prejuízo da pena por eventual crime de contrabando ou descarmnbo,
se a arma de fogo. ou acessórios forem de uso proibido ou restrito.

§ 3' Nas mesmas penas do parágrafo antenor incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação

de anna de fogo ou anefato:
II - modificar as caracteristicas da arma de fogo, de forma a tomá-Ia

equivalente a anua de fogo de uso proibido ou restrito;
III - possuir. deter. fabricar ou empregar anefalo explosivo elou incendiàrio

sem autorização;
IV - possuir condenação anterior por crime contra a pessoa. contra o

patrinaômo e por tráfico ilícito de entorpecentes e drogas alins.
§ 4° A pena ti aumentada da metade se o crime é praticado por servidor

público. CAPITIJLO V
Dispos~ções Finais

Art. 11. A defmição de anuaS, acessórios e anefatos de uso proibido ou
restrito serà disclplmada em ato do Chefe do Poder Executivo federal. mediante
proposta do Ministerio do ExérCIto.

DECRETO N° 2.222, DE 08 DE MAIO DE 1997.

REGL'LAl'1ENTA A LEI N° 9437. DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1997. QUE "~STlTUI O
SISTEMA I'ACIONAL DE ARMAS - SINARM.
ESTABELECE CONDlÇÓES PARA O
REGISTRO E PARA O PORTE DE ,"'-RMA, DE
FOGO. DEFINE CRIMES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

LEI N° 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997.

S,I, d~S~"~.~<":" O,

~0:
DeputadoNEUTON LIMA

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

de 1999.
CAPiTULO I

Do SIstema Nacional de Armas - SINARlv!

Art. 10 O Sistema Nacional de Armas - SINARlv! é disciplinado por este
Decreto. respeitada a autonomia dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 20 O SINARM. instituído no Ministério da JUStiça, no âmbito da Policia
Federal. com cIrcunscrição em todo o territóno nacional. teIr por fmalidade manter um
cadastro geral. integrado e permanentemente atualizado. das anuas de fogo produzidas.
importadas e vendidas no Pais e o controle dos regIstros de anuas.

§ 1° As dispOSições deste anigo não alcançam as anuas de fogo das Forças
Armadas e Auxiliares, bem como as demaIS que constem de seus registros proprios e
as de colecionadores. atiradores e caçadores.

§ 20 Entende-se por registros própnos. para fms deste Decreto. os registros
feitos em documentos oficiaiS de caráter permanente.

INSTITUI O S.rSTEMA NACIONAL DE ARMAS
- SINARM. ESTABELECE CONDIÇÓES PARA
O REGISTRO E PARA O PORTE DE ARMA DE
FOGO. DEFINE CRIMES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO IV
Dos Crimes e das Penas

Art. 10. Possuir. deter. portar. fabricar. adquirir. vender. alugar. expor à
venda ou fornecer. receber. ter em depósito. transportar. ceder. ainda que
gratuitamente. emprestar. remeter, empregar. manter sob guarda e ocultar anua de
fogo. de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

Pena - detenção de um a dois anos e multa.
§ lONas mesmas penas mcorre quem:
I - omitir as cautelas necessàrias para impedir que menor de dezoito anos ou

deficiente mental se apodere de anna de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de
sua propriedade, exceto para a pràtica do desporto quando o menor estiver
acompanhado do responsável ou instrutor:

PROJETO DE LEI N2 1.270, DE 1999
( Da Sra. Maria de Lourdes Abadia)

Dispõe sobre a alienaçao dos bens e direitos que integravam o
acervo da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência 
LBA.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decrela:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os bens
e direitos originalmente integrantes do acervo patrimonial da extinta Fundação
Legião Brasileira de Assistência - LBA e transferidos. na forma prevista no
caput do art. 27 da Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, ao Ministêrio da
Previdência e Assistência Social:
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Parágrafo único. A receita proveniente da alienação dos

bens e diieitos reflirid~s' nó c~put será iricorporada ao Fundo Nacional de

AsailteoQa Social (FNAS), previsto no art. 27 da lei rf' 8.742, de 7 de

dezembro de 1993, não se lhe aplicando o disposto nos arts. 37, parágrafo

único, inciso li, e 45 da Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998.

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

JUSTIFICAÇÃO

A proposição ora apresentada assegura que os recursos

arrecadados com a alienação do acervo rell1/3nescente da extinta lBA continuem
alocados à assistência social. Tratando-se de atividade que beneficia a parcela

l11Iis carente da popuiação, é inegável o mérito da medida.

Art. 45. As receitas liquidas provenientes da alienação de bens imôveis de
dominio da União, de que trata esta Lei. deverão ser integralmente utilizadas na
amonização da divida pública de responsabilidade do Tesouro NaCIOnal. sem preJUlzo
para o dIsposto no mclSo rr do § 2' e § 4° do an. 4'. no an. 35 e no inciso 11 do
paràgrafo único do ano 37.

LEI N° 9.649. DE 27 DE MAIO DE 1998.

DISPÕE SOBRE .\ ORGANIZAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA E DOS
~STER10S. E DÁ OU1RAS
PROVIDÊNCIAS.

Enquanto não se alterar a legislação vigente. a maior parte

da receita proveniente da venda dos imôveis será, necessariamente. utilizada na

amonizaçio da divida pública, alocando-se a parcela remanescente ao programa

de administração patrimonial imobiliária da União. Em suma, tal norma resulta na

deSvinculação dos recursos originalmente destinados á assistência sooal, que já

vem sendO tão prejudicada em termos de dotação orçamentária.

As razões justificam o apoio de nossos

aprovaçio do projeto de lei, o que desde logo agradecemos.

Sala das sessões:"em .:2:; ~e ~'-O

'ir'~:'<. tr;<Mt74.~
Deputada Maria de loundes Abadia

ilustres Pares à

de 1999.

CAPiTU1.0 III
~- ~ "~'fonnação. Transferência. ExtInção. e Criação de Órgãos e Cargos

:l .:: J ~.~~~:~~~:~~:~.~~~-~~~~~~..:~::~:~~-~~.=:.;.~.:~:~.~=:;~~.~~
~ .'-'flmstenos. orgãos e enndades que tIverem absorvIdo as correspondentes

,npelênclas. facultado ao Poder Executivo. após mventario. alienar o excedente ou
doa-Io aos Estados. ao Distnto Federal aos MuniciplOs 011, mediante aurorização
legislativa especifica. a instimlções de educação. de saude ou de asSistência social. sem
fms lucrauvos. reconhecidas na fonna da lei.

"LEGISLAÇÃO crrADA A.'1EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDJ~

LEI N° 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO. AFORAMENTO E
ALJENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE
DOMÍNIO DA UNIÃo, ALTERA
DISPOSITIVOS DOS DECRETOS-LEIS NS.
9.760, DE 5 DE SETEMBRO DE 1946, E 2.398,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987,
REGULAMENTA O § 2° DO ART. 49 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. E-' DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS..............................................................~ .

CAPiTU1.0 !lI
Das DispOSições FinaIS

An. 37. Ê insútuido o Programa de Admmistração Patrimonial Imobiliário
da Uniio - PROAP. destinado ao incentivo a regularização. administração.
aforamento. alienação e fiscalização de bens Imóveis de dominio da União. ao
incremento das receitas patrimoniais. bem como amodernização e infonnatização dos
melodos e processos inerentes a Secrelaria do Patnmómo da União.

Parâgrafo úmco. Comporão o Fundo inslltUIdo pelo Decreto-Lei nO 1.437. de
17 de dezembro de 1975. e integrarão subconta especial destinada a atender às
despesas com o Programa instituido neste anigo. que sem gerida pelo Secretàno do
Patrimônio da União. as receitas patrunoniais decorremes de:

J-multas: e
. 11 - parcela do produto das alienações de que Irma esta Lei. nos percentuais

adiante indicados. observado o limite de R$ 25.000.000.00 (vune e cmco milhões de
'reais) ao ano:

• fnC1SO 1/ com redaçào dada peja J{ed,da P"r"ll'I:rorta n" /. -;'-.fi. de r fJ6 1999.
• o textO antenor d'=la:
"lI • parcela do produto das abenaçües de oue lrara esta Lal. /lOS oercentu(JIS adlaTlle

":nJu:ocios. ubservado (J hmJte de RS 25.000.000.00 (!"mee ecmco mtlhiJes de real;} dU anu:/I

CAPiTIJLO I!I
Das Disposições Finais

LEI N° 8.742. DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCL<\L E DÁ OU1RAS
PROVIDENCIAS.

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÉNCLA SOCIAL

CAPITI.TLOV
Do FinancIamemo da ASSlSlenCIa SOCial

Art. 27. Fica o Fundo NaCIOnal de Ação Cumunitãria - FUNAC, loslJtuldo
pelo Decreto n' 91.970. de 2~ de nov~mbro de 1985. ranficado pelo Decreto

Legislativo n' 66. de 18 de dezembro de 1990. Iranstbnnado no Fundo NaCIOnal de
Assistêncm SOCIal - FNAS.

* Ar/lgo rer.::wamertrado pelo Dtlcreto n' J.60j, dI] 25 08 1995

An. 28. O fmanclamento dos beneticios. servIços. programas e projetos
estabelecidos neSla lei far-se-á com os recursos da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos MunlciplOs. das demllls contribuições SOCIaiS previstas no an.195 da
Constituição Federal. alem daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência
Social- FNAS.

§ 1° Cabe ao órgão da Administraçào Pública Federal responsávei pela
coordenação da Poliuca Nacional de AssIstêncm Social nem o Fundo NaCIOnal de
Assistência. SocuIl - ~AS sob a oncmação c controle -do Conselho ~acional do
Assistencm SOCIal- OlAS.

§ 2° O Poder Executivo dispara. no prazo de 180 (cento e OItenta) dias a
comar da dala de publicação desta LeI. sobre u re2tllamemo e funclOnamemo do

. ASSIStência SOCial - FNAS. -

PROJETO DE LEI N.2 1.271, DE 1999
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Estabelece a data de 25 de junho de 1822 como marco comemorativo
da Independência do Brasil e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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o CONGRESSO l\AClO~."'-L decreta:

An. 10 Fica oficialmente estabelecida a data de 25 de Junho como
marco comemoram'o no processo histónco de Independéncla do BrasIL

.-'.rt 20 .\5 mstlwições publicas e pnvadas de ensmo no temtóno
nacIOnal f:.:am obnt!adas a mrroduztr. em suas !!fades curnculares. o sH.:mificado da
data. - - -

:\11. Esta LeI entra em \;gor na data da sua publtcação

JUSTIFICATIVA

() dIa 25 de Junho de 1822 tem um sl!!l1lííca iustonco fimdamental
para o Bra,1I e para o povo braslieiro l:: acompanh;"do essa data. a cidade de
Cachoerra. slwada no recôncavo baiano. ~ Igualmente relevante na luta pela
independenc," brasileira. que tem no dia 7 de setembro seu marco nacIOnal mars
conhecIdo. O presente Projeto de LeI pretende resgatar a unponâncla da data de 25
de Junho de 1822. quando a população de CachoeIra. a segunda maior na.Provmcla
da Bahia. e uma das matores do Brasil. perfilou-se diante das tropas ponuguesas e.
com a reststencla dos moradores locaIS. a ideia de mdependencia foi fonalecida
entre os brasileiros

Os fatos que antecederam o 15 de junho de 1822 indicam que os
ponugueses. sob o Comando das Armas da Bahia. o brigadeiro Luis Ignãcio Madeira
de Melo" à frente. passaram a persegurr violentamente os brasileiros que se
mobilizavam peja independêncIa do Brasil. Após repnrrnr a população de Salvador.
os portugueses tentaram atacar o recõncavo baiano. onde oficiais baianos.
proprieranos de engenho e escravos organizaram~se frente aos então opressores
lusitanos.

A reslsteincla dos brasileiros manteve a vila de Cachoeira lon~e do·
domínio ponugués. e nesse mesmo dIa. em sessão publica da Càmar';' foi
proclamado D. Pedro. íilho de D. João \1. o Re~ente do BraSIl. ESlava frrmando-se
o processo de mdependencla do Brasli. SeguIram-se atos de confrontos entre
brasileiros e ponugueses.

CachOeIra. patrunónio histórico nacional. deve ser lembrada também
por esses fatos. O presente ProJelO de Lei pretende msem. em definirivo. a data de
25 de Junho como dJa a ser anualmente comemorado. em todo o território nadonal.
como um marco iustorico de estimulo aos brasJieiros a lutarem pela independencla
do Brasil.

PROJETO DE LEI N2 1.272, DE 1999
(Do Sr. Milton Temer)

Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte sobre
importâncias pagas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 377, DE 1999)

o Congresso Nacíonal decreta:

Art. 1° Estão sujeítas à incidência do ímposto de renda retido na fonte. à
aliquota de vmte por cento. as ImportânCias pagas. CredIt2.das. entregues. empregadas ou
remetidas a beneficiários reSidentes OH domiciliados no exterior, por fonte sltu"áda no país.
a tltulo de juros. comISSões. descontos, despesas financeIras e assemelhados.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua public~ção, produzindo
efeitos a partir de 1° dejaneno de 2.000.

Art. 3° Revogam· se as diSPOSll;õeS em contrãrio.

JUSTIFICAÇÃO

Em recente depoimento na Comissão de Finanças e Tríbutação da Câmara
dos Deputados. o. Secrerano da ReceIta Federal. Sr Everardo MaCIel teceu conSIderações
importantes a cerca de uma vanada gama de distorções e incongruencIas de nosso- SIstema
de tnbutario. que em mUlto agravam o seu caráter mjusto e concentrador. Um dos pontos
citados pelo Sr. Secretário foi a desoneração do ímposto de renda sobre a remessa de juros
para o extenor. De fato, ISSO tem se constituido em grave brecha da legIslação, permllmdo

que recursos sejam remetidos para fora do pais sem qualquer custo para o beneficiário c. o
que e pior, revelando-se como uma verdadeira transferência de receita tributária. para os
paises maiS ricos. que não abdicarão da prerrogativa de cobrar imposto sobre os juros
recebidos. Adicionalmente. nos casos em que a operação de empréstimo·se realiza em
parmsos fiscaIS. não há tributação alguma sobre o beneficiário dos juros, o que se revela
como mais um fator alimentador da crescente indústria de fraudes fiscais.

Entendemos que o passo mais impottante para a consecução de uma
verdadeira refonna tributária reside, primeiramente, no apnmoramento da gestio e
fiscalização tributária e. em segundo lugar, na eliminação das brechas da legislaçio que
têm ,:,segurado a perpetuação de injustIças e a concentração da carga fiscal sobre aqueles
que Ja pagam nnpostos em demasia. O presente projeto de lei ê wn elemento imponante no
conJunt~ de n~edldas que deverão ser adotadas VIsando uma distribuição mais equitativa da
carga tnbutana, capaz de ampliar o universo de contribuintes e íncorporar mais c mais
setores que tem conseguido se evamr de suas obrigações junto ao fisco. Diante disso. e
cansi.derando os efeitos POSItiVOS que advírão para o equilíbrio das finanças públicas,
solICItamos aos nobres Pares o apoiamento a este projeto de lei.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1999n 23/C?/f'/

~fht1 I~
DEPUTADO MlLTON TEMER

PROJETO DE LEI N2 1.273, DE 1999
(Do Sr. Flávio Derzi)

Proíbe o emprego de te.lhas e chapas de cimento-amianto em obras
financiadas com recursos públicos federais.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
E DE CONSTITUrç1l0 E JUSTIÇA E DE REDAç:1I0 (ART. 54) - ART. 24,
II)

o Congresso Nacíonal decreta:

Art. 10 Ftca proIbido o emprego de telhas e chapas de cimento-amianto

em obras financiadas com recursos públicos federais.

Panígmfo únICO. ConsIderam-se obras financiadas com recum>s públicos

federaIS:

I - as custeadas, no todo ou em parte. por recursos provenientes do

Orçamento Geral da União:

II - as financiadas. no todo'tlU em pane. por instituições oficiais federais

de credito

Art. 2,0 O disposto no artigo antenor aplica·se somente às obras

contratadas apos o inicIO de vigência desta leI.

Art. 3° Esta lei entra em VIgor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Há muito tempo. vêm~se acumulando provas de que amwtro- é prejudicial

ã. saude humana. No manejo desse mineral silicoso. pequenas fibms são espiradaS pelos
trabalhadores. atingindo seus pulmões. Essas fibras causam sérias lesõcs no sistema respiratório.

sendo extremamente elevado o ninnero de casos de câncer de pu4não entre aqueles que

trabalham na mmeração. na índustnalização e na aplicação de produtos à base d.e ami~. Alem.
dos casos de câncer, a aspuaçào de fibras de anuanto provoca silicose. doença. degenerativa dos

pulmões. que vaI aos poucos reduzmdo a capacldade respiratória de quem a contrai

As fibras de amianto. prensadas com cimento - tonnando o que se

chama cimento-amIanto ~ são usadas na fabricação de telhas. chapas, caixas d'ágl,la. tubos c

ourros objetos utJliza<fus na construção Civil. Por sua facilidade de aplicação. baixo custo c

durabilidade, as telhas Sã? amplamente empregadas no Brasil, principalmente em construções
IOdustriais. em escolas e outros predios publicos e na cobertura de habitações de baixa ",lida.
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Lei:

Na montagem das telha.s e chapas. os operanos precIsam. com

freqüência. serrã~las e furá·las. Nessas operações. há desprendimento de pó com alta

concentração de fibras. as quaiS. como no processo de fabricação. são wna seria ameaça á saude

dos trabalhadores. O uso desses materiais. portanto. constitui-se em alto nsco para os operários
que. sabidamente~ nem sempre unlLzam mascaras de respuação para protegê~los dos efeitos do pó

de amianto.

Além de prejudicar a saúde dos trabalhadores. as telhas de cimento

amianto. quando usadas em coberturas sem forro. como se vê freqüentemente em escolas e

habitações destmadas à população maIS carente. produzem enonoe desconforto. formando
verdadeiras estufas. com calor insuportável nas horas de sol. A grande quantidade de sucedâneos

para esse matenal no Brasit torna injustificáve( a contmuidade de sua utilização. daí nossa

proposta de que seja prOibida sua unlização em obras financiadas com recursos públicos federaiS.

Dado o slgD.1.ficado soem! da medida que estamos propondo. tanto para os

trabalhadores que hOJe lidam com o cimento-amianto. quanto para seus usuários potenciais.
contamos com o apoio dos ilustres colegas Parlamentares para apnmorá-Ia e levá-la à aprovação.

de 1999.

PROJETO DE LEI N~ 1.274, DE 1999
( Do Sr. Flávio Derzi)

Cancela as multas impostas aos condutores autuados por infração
ao art. 112 do Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras
providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 475, DE 1999)

O CONGRESSO NACIONAL decrete:

Art. 12 Ficam canceladas as multas iInpostas aos

condutores autuados por infraçêo ao art. 112 do Código de

TrAnsito Brasileiro, cujo dispositivo foi revogado pela Lei

nO 4.886/99.

§ III Os condutores que j á pagaram essa muita

serâo ressarcidos do seu valor.

§ 22 Nlo será computada n08 prontuários doa

condutores a pontuaç:lo relativa ao cometimento da referida

infração.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua

pub1icaç:lo.
JUSTIFICA'çAQ

o art. 112 do Código de Transito Brasileil:o foi

revogado pela Lei n2 4.886/99.· Assim, n&O há porque nao

cancelar as muItas imputadas aos condutores que cometeram

infraça,o a saBe artigo. Por decorrência, também nao deverá
ser computada a pontuaçao relativa ao cometimento dessa

infraçêo. Esse procedimento significa anistiar os condutores

multados.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLAnvos- CeDI"

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

lNSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTULO IX .
Dos Veiculos

SEÇÃO II
Da Segurança dos \reículos

Art. 112. (Revogado pela Lei nO 9.792, de 14/04/1999).

LEI N' 9 792, DE 14 DE ABRIL DE 1999

Revooa o art. 112 da Lei n' 9.503, de 23 de
setem-bro de 1997 - Códhzo de Trânsito
Brasileiro. -

o V I C E-P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
no oxercicio docaroo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA

faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancIOno a segumte

Art. I" fica revogado o art. 11:2 da Lei nll 9.503. de 23 de setembro de 1997.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia. ::..; de abril de 1999; 178Q dlllndependência e 111 Q da Reptiblíca.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MAClE
Rcnan <alhclros

PROJETO DE LEI N~ 1.276, DE 1999
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Veda a concessão de fiança por pessoa natural, nos contratos em
geral.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E CO~RCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇ&O (MtRITO); E DE CONSTITUIÇ&O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta:

Ar!. 1°. Fica vedada a concessão de fiança por pessoa natural. nos

contratos em geral, sendo nula qualquer estipulação em contnirio.

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

Pelo exposto encaminhamos esta proposição e

esperamos a. sua aprovação.

Por outro lado, será necessário também ressarcir

os condutores que j á pagaram essa muIta, principalmente

porque tendo sido superdimensionada pela Resaluçao do

CONTRAN, o seu valor foi ponderável, trazendo prejuízos ao

condutor.

Sala das Sessões, de 1999

JUSTIFICAÇÃÕ

Nobres colegas parlamentares. objetivamos com a presente
nmoosido com2ir verdadeira anomalia nresente em nosso sistema iLUidico; a exigência
abusiva e irrestrlta da fiança como instrUmento de garantia para as mais diversas e

comezinbas transações. Comerciantes, mstituições financeiras. locadores de imóveis, e até

mesmo' empregadores. têm lançado mão em larga escala da fiança para praticamente

eliminar o risco de seus negócios. sendo praticamente impossível. hoje. encontrarnl.:>s

alguém que não tenha VIvido a experiência de necessItar de um fiador ou de ser solicitado

a prestàr fiança. A facilidade de se lançar mão da fiariça para obter garantia adicional plII1l

uma transação qualquer. tem gerado uma comodidade excessiva para os agentes
econômicos. que não panem para a busca e uso de instnunentos mais modernos e menos
perversos para amenizar seus riscos.
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De falo, em outros países pmicamente inexiste a exípia de

fiador pessoa fisica pua a celebração de contratos, sendo tal garutia substilllÍda por
seguro especifico ou prestação1de g&%3lltia por empresas especializadas.

A fiança pessoal, na forma abusiva em que ê exigida 110 Brasil, é

perversa, pois envolve pessoas Iisicas, que, por laços de amizlde 0<1 JlIRlKCOCO com o
afiançado. vêm-se obrigados a conceder tal, envolvendo-se em situações que desai'W"

em prejuízos financeiros e deterioração das relações pessoais enlte Iiador.afWlÇ&do.

Instrwnentos alternativos para substilUlr a fiança pessoal existem e
sio conhecidos. apesar de pouquíssimo utiliDclos. O mecanismo que~ pua
conduzir a seu maior uso e desenvolvimento é a eliminaçlo da alternativa mais licil e
cõmoda boje existente, a exigéllcia de fiador pessoa fisica. de modo que contamos com o
apoIo dos ilustres Pares pua a aprovação deste Projeto.

PROJETO DE LEI N~ 1.277, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Altera dispositivo da Lei nA 9.294, de 15 de .julho de 1996,
estabelecendo nova definiçao para bebida alcoólica.

A nosso ver, os maléficos efeitos do álcool serão atingidos,

• também, pela. Gestio de bebidas cofia alcoólico, basta que se as consuma em

maior volume, obviamente.

Ademais, a nocividade do consumo de bebidas alcoólicas não

se encontra apenas nos efeitos do excesso de ingestão por cada individuo.

O estimulo ao uso de bebidas de menor teor constftui·se. na

prática, como uma verdadeira iniciaçãO ao vicio.

Este vicio, o alcoolismo, como todos sabem, aprisiona milhões

de brasileiros, Ievando-os à completa destruição e a de suas familias.

Com certeza, trata-se da pior de todas as drogas.

Assim, permitir que jovens e crianças sejam levados a

consumir bebidas de menor teor alcoólico, estimulados por propagandas

sofisticadas, falaciosas e carissimas, que associam o vicio ao sucesso, ao esporte,

às muiheres bonitas, às praias lindas, entre outras maravilhas, constitui-se num

verdadeiro crime.

Esta proposição, que reapresentamos, de iniciativa original do

Deputado Elias Murad, pretende, portanto, corrigir o equivoco inscrito na Lei

9.294196, estendendo as restrições da propaganda às bebidas com qualquer teor
alcoólico.

Diante do exposto e considerando a relevância da matéria,

conclamamos os ilustres pares a aprovar este projeto de lei.

(APEN5E-5E AO PR03ETO DE LEI NA 4.846, DE 1994)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' O parágrafo único do artigo l' da Lei 9.294. de 15 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redaçAo:

Sala das Sessões, em 2.3 de O f.

n~_(l.
\.r.rw-;, f ~.

Deputado 1REIRE J~NIO\

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N' 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996,

de1999

"Art. l' .

Parágrafo único Consideram-se bebidas alcoólicas para efeito

desta Lei, as bebidas potáveis com qualquer teor alco6lico,

medido em graus Gay Lussac."

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de

6D dias.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei 9.294. sancionada em julho de 1996, constituiu-se em

importante avanço no disciplinamento do uso do cigarros e outros derivados do

tabaco, de medicamentos, terapias, defensivos agricolas e bebidas alcoólicas.

No tocante à bebida alcoólica, contudo, entendemos ter havido

uma grava falha no que seria alcançado pelas restriçOes legais. Optou-se por limftar

a propaganda apenas para as bebidas que contivessem teor alcoólico superior a 1~

graus Gay Lussac.

DISPÕE SOBRE AS RES1RIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. NOS
TERMOS DO § 4· DO ART. 220 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

An. I· O uso e a propaganda de produtos fumigeros. derivados ou não do
tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agricolas
estão sujeitos às resuições e condições estabelecidas por esta Lei. nos termos do § 4·
do ano 22D da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas. para efeitos desta Lei. as
bebidas potáveis com teor alcóolico superior a treze graus Gay Lussac.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 1,278, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre o atendimento às vitimas de violência sexual.

(APENSE-SE AO PR03ETO DE \EI NA 60, DE 1999)
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PROJETO DE LEI N!!.1.279, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

No sentido de tentar minorar o sofrimento das vitimas de

violência sexual, estamos reapresentando este Projeto de Lei de iniciativa do

então Deputado JOSÉ PINOrn, contamos com o apoio dos ilustres Pares para a

sua aprovação.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Considera-se violência sexual, para os efettos desta

Lei, qualquer fonna de atividade sexual não consentida.

Art. 2° VIOlência sexual é sttuação de emergência média,

devendo receber atenção imediata e serviços especializados nos hosp(taill

públicos e particulares.

Art. 3· Os hospttais _deverão oferecer ás vitimas de

violência sexual atendimento multidisciplina! para controle e tratamento dos

diferentes impactos da ocorrência, do ponto dê vista físico e emocional.

Art 4· O atendimento imediato, obrigatório em todos os

hospttais púbiicos que tenham Pronto Socorro e Serviço de Ginecologia,

compreende aos seguintes serviços:

I - diagnóstico e reparo imediato das lesões físicas no
apareiho genttal e no aparelho digestivo baixo:

11 - amparo psicológico imediato:

Sala das SessOes,~m~ \~ Oh

~X, ~''- .
'".-I"",~

de 19'.'.

2?/o;jff

111 -facilttação do registro da ocorrência e encaminhamento

a delegacias especiaiizadas com informaçOes que possam ser úteis para a

identificação do agressor e comprovação da violência sexual;

IV - medicação com eficiência precoce para prevenir
gravidez resultante de estupro:

V - medicação para prevenir doenças sexualmente
transmissiveis:

VI - medicação eficiente para prevenir o contágio da. Aids:

VII - coleta de material e utilização de técnicas

especializadas para, através de teste de DNA, identificar o agressor.

Art. 5· Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A incidência de abUSO sexual tem aumentado nos últimos

anos, atingindo o status de verdadeiro fiagelo social, principalmente quanto. A

Anonymous Sexual Assoc/alion estima que ocorra uma caso de estupro a c;;.da

seis minutos, nos Estados Unidos. Ce!tamente, entre nós, as cifras não são mutto
inferiores.

Em levantamento das ocorrências do Setor de Sexoíogia do

Instttuto Médico Legal de São Paulo, foram observadas 2.403 queixas de abuso

sexual, em 1995, sendo que 1.665 (69,77%) vttimaram meninas e adolescentes

com '''dOe inferior a 18 anos, 547 (22,77%) mulheres com idade acima de 18
anos e 191 (7,94%) em meninos.

Está comprovado que as vitimas de violência sexual

apresentam também, além do traum diretamente decorrente da violência,

complicaçOes físicas e psicológicas.

A própria demora no atendimento às pessoas vitimas de.

violência sexual é um fator de constrangimento que agrava seu estado emocional
jàabalado.

Nossa proposta visa ao atendimento integral e imediato que

esses casos exigem, ao mesmo tempo que é importante medida no combate à

impunidade. Se as vitimas estiverem conscientes de que terão atendimento

condigno deixarão de ter receio de ser expostas a novas violências como

chacotas e indignidades, que, muttas vezes, hoje em dia afastam a possibilidade

de persecução penal dos agressores, porque a vitima prefere ficar calada. Aliar o

atendimento médico e multidisciplinar às facilidades de acesso à policia

beneficiamo, e mutto, a efetividade da punição.

Dispõe sobre o fornecimento de seringas e agulhas descartáveis e
esterilizadas em. centros e entidades de trati:U1lento e recuparação
de usuArios de drogas credenciados.

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1· - A venda de seringas e agulhas esterilizadas

descartàveis nas fannácias é livre de qualquer exigência de indicação ou prescrição

médica

Art. 2· - Os Centros e Entidades de Tratamento e Recuperação

de Usuários de Drogas fomecerão sering.s e agulhas descartáveis, esterilizadas,

gratuttamente, a usuários de drogas injetáveis, através de troca por seringas e

agulhas usadas, unidade por unidade, até um máximo de 6 (seis) Unidades por

pessoa.

§ 1· - As instttuições a 'Ne se refere o caput deste artigo são

aqueles credenciadas pelo Conselho Federal de Entorpecentes (CONFERI) ou pelos

órgãos competentes do Ministério da Saúde.

§ 2· - As instituições referidas no caput deste artigo são

obrigadas a cadastrar todos aqueles a quem fomecerem as seringas, mantendo-se,

obrigatoriamente. sob sigilo médico o seu nome, endereço e o diagnóstico, ou

diagnósticos. se for o caso.

Art. 3· • As Entidades e Centros referidos no art 2· têm a

obrigatoriedade de oferecer a todos os usuários que os procurarem para trocas de

seringas e agulhas as condições de tratamento de dependência às drogas. em

regime ambulatorial ou de internação. conforme a necessidade de cada caso.

Art. 4· - As Entidades e os Centros referidos no art. 2·

prestarão mensalmente conta das seringas e agulhas usadas trocadas, para se

credenciarem a receber partidas de embalagens novas. esterelizadas, do Ministério

da Saúde.

§ 1· - Os Centros e as Entidades aludidos no art. 2· destruimo

as seringas e agulhas usadas por incineração ou Providenciamo o seu soteramento

em locai apropriado.

§ 2· - As seringas e agulhas usadas, incineradas ou soterradas

conforme o estabelecido no parágrafo antenor, serão devidamente contabiiizadas

peio responsável da instituição, em livro próprio, para fins de fiscalização.

Art. 5· • Por ocasião do fornecimento de agulhas e seringas

esterilizadas semo entregues aos usuários folheto educativo contendo as opç6es de

tratamento e recuperação de usuários de drogas oferecidas pela entidade.

Ar!. 6~. - Nos casos em que, comprovadamente, o recebed~r

das seringas e agulhas estéreis e descartáveis as esteja recebendo para mais de

uma pessoa, ser·lhe-á fomecido também um frasco de 100ml (cem mililitros)
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contendo SOlUça0 de cloreto de benzalcônio ou hipoclorito de sódio a 1% (fim por

cemol e folheto de instrução sobre o seu uso para estenlização do material.

JUStiFICAÇÃO

Diante a Importãncia da matéria tomamos a liberdade de

reapresentar este Projeto de Autoria do então Deputado Elias Murad. mantendo a

sua fundamentada justificativa que se segue:

Em 1980, quando foram relatados os prime"os caSos de AIDS

nos Estados Unidos, entre os então chamados "grupos em situação de nsco"

estavam os homossexuais masculinos, com mais de 90% dos casos, e os usuârios

de drogas injetávejs. com menos de 5%.

Em 1990, por ocasião do Seminário Intemacional de Médicos

Parlamentares, realizado em Tóquio, Japão. com a participação de 32 parlamentares

do mesmo número de paises, o representante da Organização Mundial de Saúde

afirmou que esses percenluais estavam se modificando, sendo que, naquele

ocasião. 60% dos casos correspondiam a homossexuais e mós de 25% a usuários

ele drogas injetáveis. Na mesma oportunidade fizemos Uma intervenção mostrando

os dados de Santos, São Paulo, onde os usuários de drogas injetáveis iá constituem

maioria de portadores de virus da AIDS (46%), enquanto os homossexuais

representavam 42%.

Como se pode perceber pelas estatisticas acima. dentro em

breve, provavelmente no mundo inteiro, o maior "grupo em situação de risco" para

contraIr a referida doença estará entre os usuários de drogas.

o principal responsável por essa difusão e ampliação é. sem

dúvida, o uso grupal de drogas - fruto de chamada subcultura da droga - e o

aproveitamento. para vários usuários, da mesma seringa e agulha, sem a necessária

limpeza e dasinfecção. Na sua compulsão pela droga, o usuário geralmente não

toma as cuidadas minimos de higiene e, havendo na grupo portador ou portadores

da virus da AIDS, tal dispositivo contaminado irã difundir a infecção par aqueles que

vierem a usa-lo.

A única maneira de minimizar tal problema é fazer chegar ás

mãos das usuários de drogas injetaveis seringas e agulhas estéreis que possam

ser usadas com segurança.

A questão da compra nas farmácias. por si só, não atinge esse

objetivo na totalidade, uma vez que há casos -de compulsão extrema para uso

imediata e, ás vezes. crises de abstinência pela falta de droga com sofrimento da

organismo. levando o dependente ao usa da droga em qualquer condição ou

situação. Dai a determinação de se colocar a disposição dos usuarios que procuram

as Entidades e Centros referidas na proposta uma SOlUça0 antisséptica com a qual
poderia desinfetar a seringa ja usada a fim de empregá·la com riscos menores de

contaminaçlio.

Convém salientar que tal sistema de acesso a seringas

esterilizadas descartáveis, e a sua troca por outras iá usadas, tem sido colocada em

prática em várias localidades como, par exemplo. Nova Iorque, Amsterdam,

Edimburgo, Estocolmo. Sidney, Paris, Insbruck, São Francisco, New Haven e

Baltimore.

to interessante observar que estudos e pesqUisas fellos nessas

regiões mostraram que a facilidade de acesso a seringas e agulhas não levou. cama

se pensava. a um aumento no uso de drogas injetáveis. tendo levado. ao contrário. a

uma diminuição no comportamento de risco em relação á AIDS usuários de droga

por via intravenosa.

Isto pasto, esperamos cantar com o endosso de nossas

ilustres pares na Congresso Nacional aprovação dessa relevante matéria.

Sala das Sessães, em .f...."d~ 1;; de 1999 .

; I, ~ I

f
·,e,"'LV! ~I

Deputada EIRE JúrtlOR

PROJETO DE LEI N2 1.280, DE 1999
(Do Sr, Freire Júnior)

Institui incentivos para doações ao Fundo Nacional de Meio
Amb~ente.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MERITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso NaCional decreta:

Art. 1° Esta lei tem por escopo a instituição de incentivos, na

ãmbllo do imposto sobre a renda das pessoas fisicas e juridicas, para

doações ao Fundo Nacional de Meia Ambiente.

Art. 2° A Lei nO 7.797, de 19 de julho de 1989, que "cria o

Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências", passa a vigorar

acrescida dos seguintes arts 6' A, 6' B, 6' C. 6' O e 6' E.

"Art. 6'A O contribuinte do Imposto sobre a Renda
poderá deduzir do impõsto devido, na declaração, as
doações efetivamente realizadas, durante o correspondente
ano-calendàrio. em favor da Funda Nacional de Meio
Ambiente, tendo por base os seguintes percentuais:

I - na caso de pessoas fisicas, até 90% (noventa por
cento) da valor das doações;

\I - na casa de pessoas Juridlcas. até 70% (setenta par
cento) do va/ordas doações.

§ l' As deduções de que trata o caput deste artigo
ficam limitadas a 5% (cinco par cento) do imposta deVida.

§ 2' Sem prejuizo da disposta no caput deste artigo, a
pessoa juridica tributada com base na lucro real poderá
deduzIf o vaiar relativo as doações efetuadas como
despesa operacional, na detenninação do lucro liquida da
periodo·base de competência.

§ 3' O excedente da valor das doações, não
deduzidas em razão da limite de que trata o q l' deste

·ãrtigo, nào poderá ser utilizado em exerClCIOS

subsequentes.

§ 4° Consjdera~sedoação a transferência definitiva ae
bens ou numeráno ao Funda Nacional de Meia Ambiente.
sem proveito pecumario para o doador.

Art. 6'B Compete a Secretaria da Receita Federal a
fiscalização da correta utilização dos Incentivos fiscaiS
previstos na artigo antenor.

Art. 6'C Os recursos auferidas pelo Fundo NaCional
de Meio Ambiente na forma do art. 6° serão
obrigatonamente aplicadas em proletos que contem com a
partidpação de entidades pnvadas sem fins lucrativos em
sua concepçãõ, garenclamento ou implantação.

Parágrafo único. Pela menos 50% (crnquenta por
cento) das recursos serão aplicadas em projetas que visem
a:

I - criação, consolidação ou fiscalização de Unidades
de Conservação;

\I . - exploração sustentada da ambiente natural
realizada par popuiações tradicionais ou comUnidades
indigeo"s. .

III - educação ambientaI.

Art. 6'0 Constitui crime obter redução da Imoosto
sobre a Renda utill7ando-se fraudulentamente de qualquer
beneficio desta iei.

Pena: detenção. de 6 (seis) meses a 2 (do,sl anos e
multa.

Art. 6°E As infrações ao art. 6" desta ·Iel, além das
sanções penais. sujeitarão o infrator ao pagamento do valor
atualizade: da Imposto sabre a Renda deVido, sem prejuízo
das demaiS penalidades previstas na legislação tnbutária

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e
aplica-se a partif da primeiro dia da exercicio financeira subseqüente.
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JUSTIFICAÇÃO

A Lei 11° 7.797. de 10 de julho de 1989. que cria o Fundo
Nacional de Meio Ambiente. originariamente previa a extensão as doações do
FNMA dos beneficios da Lei nO 7.505, de 2 de julho de 1986. enlão conhecida
como Lei Sarney. a qual concedia incentivos fiscais no setor cultural. Com a
revogação desta última. desfalcou,se o FNMA de uma importante fonte de
recursos. a qual pretendemos restabelecer. na forma da proposição que aqui
apresentamos.

Avnalização do FNMA é. em nosso entender. componente
essencial para a consecução dos preceitos previstos pelo art. 225 da Constituição
Federal e dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela deve ser
garantida pelo legislador. inseridas as salvaguardas necessarias para que os
beneficios fiscais originem investimentos relevantes para a solução dos
problemas ambientais.

Previmos no projeto de lei a possibilidade de deduçlio de
até 90% de valor das doações no caso de pessoas fisicas e de até 70% no caso
de pessoas jurídicas. em Iimne de até 5% do imposto devido. Cabera. entlio. aos
órgãos ambientais e. principalmente. às organizações não-govemamentais.
etatuar campanhas para que as doações sejilm realizadas peio maior número
possível de contribuintes.

Com o intuito de reforçar as atividades das organizações
não-govemamentais na área ambiental. obrigamos a sua participação nos
projetos desenvolvidos pelo FNMA com recursos provenientes das doações. Por
fim. pela importância das intervenções em Unidades de GDnservação. em
atividades vinculadas ~s populações tradicionais e as comunidades indigenas. e
em educação ambiental. inserimos a garantia de que tais áreas receberão pelo
menos 50% dos recursos.

Esperamos. com o aperfeiçoamento da proposição.. que
certamente sera efetivado no curso da tramitação pelas comissões técnicas desta
Casa, alcançar um texto normativo que traga investimentos na questão ambiental
permanentes e bem orientados. Contamos para tal com o pleno apoio de nossos
nobres Pares.

• Regulamentodopela lei n'8.9U, de 05 011995.
III - defmir. em todas as unidades da Federação. espaços territoriais e seus

componentes a serem especialmente protegidos. sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção:

IV - exigir, na forma da le~ 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 substâncias que componem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente:

• Regulamentado pela Lei n' 8.9U, de 05
'
0 I 1995,

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas. na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar õilreío
ambiente degradado. de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente. na forma da lei.

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarãO os infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, a slinções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. '

§ 4° A Floresta Amazônica brasileira li Mata Atlântica a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e li Zona Costeira são patrimônio naciona!, 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 naturais.

§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias. necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federaL sem o que não poderão ser instaladas.

LEI N° 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989.

Sala das Sessoes. em ·Z;Zde 06 de 1999.
CRIA O FUNDO ~ACIONAL DE MEIO
AMBIENTE. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Deputado Fréire Junior .

~LEGISLAÇ,.i,O CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'iAÇA.o DE ESTUDOS LEGISLAm'os - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULO VI
Do Meio Ambiente

An. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente eqUilibrado.
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de VIda. Impondo-se ao
Poder Público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

§ l° Para assegurar a efetividade desse direito. incumbe ao Poder Público:
I • preservar e restaUrar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas:
11 - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e

fiscalizar as entidades dedicadas á pesquisa e manipulação de material genético;

Art. 6° Dentro de 90 (noventa) dias. a contar da data da publicação desta Lei.
a Secretaria de Planejamento e Coordenação da PreSidência da República - SEPLAN
PR e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA regulamentarão o Fundo Nacional de Meio Ambiente. fixando as normas para
a obtenção e distnbuição de recursos. assim como as dlrerrizes e os critérios para sua
aplicação.

Art 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° i.505, DE 02, DE JULHO DE 1986.

DISPÕE SOBRE BENEFiCIOS FISCAIS NA
ÁREA DO IWOSTO SOBRE A RENDA
CONCEDIDOS A OPERAÇÕES DE CARÁTER
CULTURAL ar; ARTISTICO.

Art. I° O contribuinte do Imposto sobre a Renda poderá abater da renda
bruta. ou deduzir como despesa operacional. o valor das doações. patrocínios e
investimentos, inclusive despesas e contribuições necessárias á "ua efetivação,
realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural. com ou sem fIOS
lucrativos. cadastrada no Ministério da Cultura na fonua desta Lei.

§ 1° O observado o limite màximo de 10010 (dez por cento) da renda bruta. a
pessoa fisica poderá abater:

I • até 100% (cem por cento) do valor da doação:
II - até 80% (oltenta por cento) do valor do patrocínio:
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Por tais razões, conto com a aprovação dos ilustres pares
para esta nossa proposta de lei.

dentro do sistema processuai civii" (Humberto Theodoro
Jlinior, Curso de Direito Processual Civil, voto li, pág.
217, Ed. Forense, 8' edição).

Como em nosso Código'de Processo Civil só há previsão
para a prisão de depositário dentro das disposições que tratam da ação de
depósito, é necessário refonnular a lei para penniti-ia nos casos do depositário
judicial.

Sendo o deposltá!!0 judicial um subordinado do juiz. e não
cabendo a prisão administrativa. deve-~e facultar a este a pennissão de decretar
a prisão, adequando a lei adjetiva civil á jurisprudência dos Tribunais.
simplificando o procedimento e possibilitando uma prestação jurisdicional mais
célere e prática.

de 1999.Sala das Sessões. em 2 f de.(/ 0.6

~
~ \ .

\ iTuu..'

0..- """""1

m- até 50% (cmqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 2° O abatimento previsto no § 1° deste artigo não está sujeito ao limite de

50% (cinqüenta por cento) da renda bruta previsto na legislação do ImPOStO sobre a
Renda.

§ 3° A pessoa juridica poderá deduzir do imposto devido valor equivalente a
aplicação da a1iquota cabivel do Imposto sobre a Renda tendo como base de cálculo:

1- até 100% (cem por cento) do valor das doações:
II - até 80% (oitenta por cento) do valor do parrocinio:
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior. observado o limite máximo de 2%

(dois por cento) do imposto devido. as deduções previstas não estão sujeitas a outros
limites estabelecidos na legislação do Imposto sobre a Renda.

§ 5° Os beneficios previstos nesta Lei não excluem ou reduzem outros
beneficios ou abatimentos e deduções em vigor. de maneira especial as doações a
entidades de utilidade pública feitas por pessoas fisicas ou juridicas.

§ 6° Observado o limite de 50% (cinqüenta por cento) de dedutibilidade do
imposto devido pela pessoa jurídica, aquela que não se utilizar. no decorrer de seu
periodo-base. dos beneficios concedidos por esta Lei. poderá optar pela dedução de até
5% (cinco por cento) do imposto devido para destinação ao Fundo de Promoção
Cultural. gerido pelo Ministério da Cultura

PROJETO DE LEI N2 1.283, DE 1999
(Do Sr.Freire Júnior)

Acrescenta parágra.fo ao art. 666 da Lei n2 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, dispondo sobre a prisão do depositário
judicial.

(A COMISSllo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O .. ART. 24,
rI)

o Congresso Nacional decreta:

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ~TUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

....................................................~ u .

Art. 1° O art. 666 da Lei 5.869. de 11 de janeiro de 1973.
passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo único:

"Art. 666 .

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Parágrafo único. O juiz determinani a prisão do
daposffário judicial infiel no mesmo processo em que este
foi nomeado~

ArLZ·. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito á vida, à liberdade. à igualdade, à segurança e à propriedade. nos tennoS
seguintes:

A Constituição Federal; em seu artigo 5°. inciso LXVII,
admae dois casos de prisão civil: a do responsável pala inadimplemanto
voluntário e inescusável de obrigação de alimentos e a do depositário infiel.

LXV1! • não haverá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimenticia e a do depositário
infiel;

Uma vez nomeado, nos autos de execução, um depositário
para Os bens penhorados. não seria de boa economia processual que o juiz
devesse impetrar uma ação de depósito para ver preso o depositário que se
tomou infiel. Tal fato atentaria mesmo contra a própria lógica.

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

LEI N° 5,869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

Diante destes fatos, o Supremo Tribunal Federai (Súmula
619) tem decidido que a prisão civil do depositário infiel deve ser imposta por
simples despacho do juiz nos mesmos autos da execução, onde se constituiu a
relação de depósito judicial, por entender que é dispensável. e até mesmo
inaplicávei, no caso. a ação de depósito.

"De fato, entre o juiz e o depositário dos bens
apreendidos judicialmente, a relação e de subordinação
hierárquica. já que este se acha no exercicio de uma função
de direito publico. SUJeito, portanlo. a cumpni; sempre, as
ordens e comandos do primeiro. Assim, não tem mesmo
cabimento supor que o juiz tenha que usar a ação de
depósffo para reaver de seu subordinado o bem deposffado
ou para ordenarsua remoção.

O juiz pode usar até mesmo da força pública para
reaver a coisa deposffada; pode mandar prender o
depositário em fiagrante de delito pelo crime de
desobediência, mas não pode prendê..fo
administrativamente sem forma nem figura de juizo, porque
não há lei regulando essa forma de punição do subaitemo,

INSTlTIJJ O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

LNRon
Do Processo de Execução

TÍTULOlJ
Das Diversas Espécies de Execução

........................................................................n 4.

CAPÍTULOrv
Da ExeclJção por Quantia Certa conrra Devedor Solvente

SEÇÃO I
Da Penhora, da Avaliação e da Arrematação

....................._ .
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SUBSEÇÃO III
Da Penhora e do Depósito

Art. 666. Se o credor não concordar em que fique como depositário o
devedor, depositar-se-ão:

I - no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em mo banco, de
que o Estado-Membro da União possua mais de metade do capital social integralizado;
ou, em falta de tais estabelecimentos de crédito, ou agências suas no lugar, em
qualquer estabelecimento de crédito, designado pelo juiz, as quantias em dinheiro, as
pedras e os metais preciosos, bem como o~ papéis de crédito:

Il - em poder do depositário judicial, os móveis e os imóveis urbanos;
!lI - em mãos de depositário particular, os demais bens, na forma prescrita

na Subseção V deste Capitulo.

Art. 667. Não se procede à segunda penhora, salvo se:
I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento
do credor:

m-o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens, ou
por estarem penhorados, arrestados ou onerados.

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUM.619 - A prisão do depositàrio judicial pode ser decretada no próprio
processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de
depósito.

PROJETO DE LEI N~ 1.284, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Cria os subsidios a isenções fiscais a serem aplicados em
programas de reduç!o das desigualdades regionais na forma do
art. 43 da Constituiç~o Federal.

(AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇAO (MtRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei especifica os subsídios e isenções fiscais que
podemo ser usados pelo Governo Fedem! em prol do desenvolvimento econômico
equilibrado.

Art. 2°. Os projetos incluídos em programas fedemis de
desenvolvimento equilibrado e redução das desigualdades regionais poderão. na forma do
regulamento. fazer jus à:

I - redução de até cem por cento do Imposto de ImportaÇão e do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre máquinas. equipamentos.

aparellios. tnsnumentos e materiais. e respectivos acessórios. sobressalentes e
ferramentas. destinados a integrar o ativo imobilizado das empresas:

II • redução de até noventa e cinco por cento do Imposto de

Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre

rnatérias-pnrnas. insumos. partes. peças, componentes. conjuntos e su~conj.untos.

acabados e semi.acabados, destinados a produção da empresa beneficiãria e ao

atendimento do mercado de reposição dos mesmos itens:
m - depreciação dos investimentos em capllal fixo. a serem

usados em seus processos produtivos. em até 36 quotas mensais:

IV - isenção do Adicional de Frete para Renovação da Mannha

Mercante· AFRMM:
v - redução de ate cem por cento, e por ate quinze anos. do

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. calculados com base no lucro

da exploração do empreendimento:
VI • redução de ate cinqüenta por cento do Imposto sobre

Produtos Industrializados incidente sobre os bens produzidos:

VII - credito presumido. por ate cinco anos. do imposto sobre
Produtos Indusmalizados e do Imposto sobre a Renda. como ressarCImento das

contribuições de que rrat:lm as Leis Complementares nOs 7. 3 e 70. respectivamente de 7

de ~etembro de 1970. 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, no valor de ate o
dobro das referidas contribuições que mcidirem sobre o tàtununemo.

§ l° O beneficio estabelecido no mciso fi deste arngo poderá ser
ampliado para ate noventa e nove por cento do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industnalizados. desde que. em cada ano calendáno. a paror do segundo ano de

sua implantação, tenham apresentado as empresas beneficiárias. no ano antenor.
incremento na produção de no mínimo cinco por cento.

§2° O beneficio pre'isto n~ incISO II deste artigo tem. mclusive
na hipótese determinada no parágrafo antenor. duração restnta a no máximo 240 meses
contados a partir do ptimeiro desembaraço aduaneiro das mercadorias em questão, e sera

obrigatonamente decrescente no tempo. á razão de no IDlnimo um décimo por cada. dois
anos.

§3° Os bens referidos neste arogo serão Imemalizados no paIS
atraves de procedimento aduaneiro SImplificado.

Art. 3° Esta leI entra em \1gor na lIlnm dias após a data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente Projeto de Lei e desdobramento do Projeto de LeI
Complementar. tambem de nossa autona, apresentado na mesma opomuudade, que

regulamenm o ano 43 da ConstitUIção Federal e estabelece o Programa Nacional de de
Desenvoh·;mento Econômico, A sua apresentação em separado se faz tão-somente em

obediênCIa ao disposto no anigo 150. § 6°. da Constinnção Federal. o qual detennina que
isenções e subsidios sejam objeto de lei especifica. e. em verdade. o ideal seria a sua
tramitação conjunta. principalmente se - como entendemos decorrer do regimento, mas

sempre a juizo do Senhor Presidente -, aquele PLC \1er a ser apreciado por Conussão
EspeCIal.

O combate as desigualdades regionais - umbilicalmente ligadas à

desigualdade social. confonne demonstram todos os estudos penmentes - é uma das

funções da União constitucionalmente contempladas. alem de um dos mais antigos
anseios da sociedade brasileira Queremos crer. contudo. que o sucesso de tal empreitada
depende da questão ascender ao status de verdadeiro projeto nacional. prioridade para

todo o Pais. que Ja teve em eMos momemos passados de nossa histôria. como~ por
exemplo. o final da década de 50, quanoo a então revoluclOnana cnação da Sudene foi
aprovada com o voto de congressistas de todo o País.

O que aqw propomos. nesse sentido. é um leque amplo de
subsidios poderosos. capazes de efetivamente revener as vantagens alocativas detidas

pelas Regiões mais desenvolvidas - e que. obviamente. tendem apenas a incrementar a

concentração da economia -. atraindo investimentos produtivos para as regiões deprimidas
de nosso Pais.

Não se propõe, contudo. uma distribuição generica e descritetiosa
de tais vantagens. mas sim - e só desta forma faz senndo o sacrificio imposto ao País em
tennos de renúncia de receitas - de forma mtegrada com um verdadeiro programa de

desenvolvimento equilibrado, estabelecido com parà.'11etros de sustentabilidade e
produtividade coerentes com uma economia aberta e globalizada.

Dada a imponãncia da materia, temos ceneza de contar com o
pronto apoio de nossos Pares na Câmara dos Depurados e, posteriormente, no Senado
Federal.

Sala das Sessões. em d~ ~1999. 101-/qf
')..... . '2 '5
~,r .: .

J '" t. .\ I.........
./L,-l.(..,L. ;

Deputido Freire JiulIor ;
j.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

•••••••• o ••• o •• , •••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TiTULom
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO IV
Das Regiões

Art. 43. Para efeitos admÚlistrativos. a União poderá articular sua ação
em um mesmo complexo geoeconômico e social. visando a seu desenvolvimento e
â redução das desigualdades regionais.

§ 1° Lei complementar disporá sobre:
I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
II - a composição dos organismos regionais que executarão. na forma da

lei. os planos regionais. integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento
econômico e sociaL aprovados juntamente com estes.

§ ~o ~.1S mcentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da
lei:

1- igualdade de tarifas. fretes, seguros e outros itens de custos e preços de
responsabilidade do Poder Público:

II . juros favorecidos para fmanciamento de atividades prioritárias:
III - isenções. reduções ou diferimento temporário de tributos federais

devidos por pessoas fisicas ou jurídicas:
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das

massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a
secas periódicas.

§ 3° Nas áreas a que se refere o § 12. IV, a União incentivará a
recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários
rurais para o estabelecimento, em suas glebas. de fontes de água e de pequena
irrigação.

TÍTULo VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributario Nacional

SEÇÃOII
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. é
vedado á União. aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:

§ 6° Qualquer subsidio ou isenção. redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido. anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições. só poderá ser concedido mediante lei especifica. federal, estadual ou
municipal. que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição. sem prejuízo do disposto no art 155, § 2°.
Xlt llgll.

• fi 6° com "dação dada pela Emenda Consn(UcIOMI n°3. de 17V3..1993.
§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a

condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente. assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se reaIiie o fato gerador presumido.

LEI COMPLEMENTAR N° 7, DE 07 DE SETEMBRO DE1~:O~~:
í!> -

INSTITUI O PROGRAMA • ,.
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. I° É instituido. na forma prevista nesta Lei, o Programa de
Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no
desenvolvimento das empresas.

§ 1° Para os fins desta Lei. entende·se por empresa a pessoa jurídica, nos
termos da legislação do Imposto de Renda. e por empregado todo aquele assim
definido pela Legislação Trabalhista.

§ 2° A participação dos trabalhadores avulsos. assim definidos os que
prestam serviços a diversas empresas. sem relação empregaticia, no Programa de
Integração Social. far-se·á nos termos do Regulamento a ser baixado, de acordo
com o art I1 desta Lei.

Art. 2° O Programa de que trata o artigo anterior será executado mediante
Fundo de Participação. constituido por depósitos efetuados pelas empr~sas na
Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal poderá celebrar convênios
com estabelecimentos da rede bancária nacional. para o fnu de receber os depósitos
a que se refere este artigo.

Art. 3° O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira. mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma

estabelecida no § l°. deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo
juntamente com o pagamento do Imposto de Renda:

b) a segunda. com recursos próprios da empresa. calculados com base no
faturamento, como segue:

1) no exercício de 1971, 0,15%:
2) no exercicio de 1972, 0,25%;
3) no exercicio de 1973, 0,40%:
4) no exercicio de 1974 e subseqüentes. 0,50%:
§ l° A dedução a que se refere a a1inea "a" deste artigo será feita sem

prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais preVIstos na legislação em
vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido. nas seguintes
proporções:

LEI COMPLEMENTAR N° 8. DE 03 DE DEZEMBRO DE 1 < O~o.-... iOS$\

INSTITUI .O PROGRAMA
FORMAÇÃO DO PATRIM:ÔNIO DO
SERVIDOR PúBLICO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. l° É instituido, na forma prevista nesra Lei Complementar, o
programa de Farmação do Patrimõnio do Servidor Público.

Art. 2°. A União, os Estados, os Municipios. o Distrito Federal e os
Tetritórios, conttibuirão para o Programa. mediante recolhimento mensal do Banco
do Brasil das seguintes parcelas:

I - União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas,

deduzidas as transferências feitas a outras entidades da AdministraÇão Pública, a
partir de 1° de julho de 1971: 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por
cento) ,no ano de 1973 e subseqüentes.

II - Estados, Municípios. Distrito Federal e Territórios:
a) I% (um por centol das receitas correntes próprias, deduzidas as

transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1° de
julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano
de 1973 e subseqüentes;

b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União
e dos Estados através do Fundo de Participações dos Estados. Distrito Federal e
Municipios, a partir de 1° de julho de 1971.

Parágrafo úniéo. Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as
transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição.

Art. 3°. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista
e fundações, da União, dos Estados, dos Municipios. do Distrito Federal e dos
Territórios contnbuirão para o Programa com 0,4% (quatro décimos por cento) da
receita orçamentária. inclusive transferências ereceira operacional, a partir de 10 de
julho de 1971: c

0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento)
no ano de 1973 e subseqüentes.

LEI COMPLEMENTAR N° 70. DE 30 DE DEZEMBRO DE útJL li

INSTITUI CONTRIBUIÇÃO ~
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. ELEVA A ALÍQUOTA DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
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Art. 3°. A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos
fabricantes de cigarros. na condição de contribuintes e de substitutos dos
comerciantes varejistas. será obtida multiplicando se o preço de venda do produto
no varejo por cento e dezoito por cento.

Art. l°. Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de
Integração Social- PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP. fica instituida contribuição social para fmanciamento da
Seguridade Social. nos termos do inciso I do art 195 da Constituição FederaL
devida pelas pessoas jurídicas. inclusive as a elas equiparadas pela legislação do
Imposto sobre a Renda destinadas exclusivamente às despesas com atividades-fins
das áreas de saúde. previdência e assistência social.

Art. 1°. A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por
cento e incidirá sobre o faturamento mensal. assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias. de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.

Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito
de determinação da base de cálculo da contribuição. o valor:

a) do imposto sobre produtos indnstrializados. quando destacado em
separado no documento fiscal:

b) das vendas canceladas. das devolvidas e dos descontos a qualquer
titulo concedidos incondicionalmente. .

A obrigatoriedade de adoção desta estloulação poderia ser
ad"'''''~ ~oo. lei. valenco de forma cogente para todos. este o propósijo deste

°'01"., , conto com a aprovação dos ilustres oares nesta Casa das Leis.

de 1999.

/.

Sala das Sessões. em ,z3 de J~vu:"w

ri~,' ~\
u \1\JvuJ

Deputad: s;avo Fru-;;~

Para tanto oever-se-á obrigar o deveaor hipotecante a
saldar a oarcela oa hiooteca corresPOnaente da unidade vendida. sob pena de se

amesqUInhar este Instituto. e tomá-lo extremamente perverso para quem honrar o
seu compromisso e pagar a vista o seu Imóvel.

Com este fim. o negócio ceverá ser efetuado mediante

escritura pública ae compra e venda. negando-se esta mesma proteção aos
documentos pnvados. que não podeliam 'sobrepor-se' à hipoteca contratada.

Não há dificuldade quanto à característica de indivisibilidade

do instituto oa hipoteca. porque esta pode ser afastada ao se estipular. por
convenção. que o oagamento parcial libera alguns bens gravados. pnncipalmente

se forem diversos e autõnomos como unrdades'.

INSrrrurÇÕES
DÁ OU1RAS

LUCRO DAS
FINANCEIRAS: E
PROVIDÊNCIAS.

....................................................................................................................................
• 0·0.· •••••• 0'0 ••••••••••• 0.0 ~ _ •••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0

...EGfSLACÁOCITADA A....... EXADA PEL.\,
'. úORDE'S \c -\0 D[ E5i1.TIQS LEGISLA f1YOS • C~Dl

CÓDIGO CIVIL

PROJETO DE LEI N2 1.286, DE 1999
(Do Sr. Gustavo Fruet)

Acrescenta dispositivos ao art. 815 da Lei nQ 3.071, àe 12 àe
Jane~rQ de 1916 - Código Civil Brasileiro.

LEI N" 3J171. DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CODIGO CIVIL

PARTE ESPECl.\L

lA COMISsAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
lI)

o Congresso NaCIonal decreta:

LIVRO 11
Do Direito das Coisas

Art. 1° O artIgo 815 da Lei 3.071. de 1° de JaneIro de 1916

Código Civil. passa a vigorar acreSCido dos seguintes parágrafos:

"Art. 815 ..

§ 3'. O adqUIrente de unidade autônoma em
condominro. financiada junto a Instituições financeiras pelo
construtor ou Incorporador. que comprá-Ia a vista e por
escntura pública. terá direno à remição da hipoteca que
recair sobre ela.

§ 4°. O devedor hipotecante repassará ao credor
nipotecário O valor correspondente á fração da dívida
hipotecária. representada pela unidade autônoma vendida a
vista. em até 3 (trés) dIas apos o pagamento

Art. 2° . Esta lei entra em ~Igor na data de sua pubhcação.

JUSTIFICAÇÃO

nruLO III
Dus Direitos Reais sobre Coisas Alheias

CAPITULO XI
Da Hioorecil

SEÇÃO I
DispOSições Gt:r3.ls

Art. S15 .\0 adquirente do imovel hipotecado cabe igualmente o direno
J. remI-lo.

§ 1° Se o adaUIrente QUiser torrar-se aos deitas da execucão da hipoteca.
ilouticara iuàiciaimenre. l1entro em 30 ftnmal dias. u seu ContraIO. JOS credores
[npotecari~s. propondo. PiJf3, a remissão. no mmirno. ~, preço por que adqumu o
Imóvel.

A notificação "'eCUlar-se-,; no domIcilio tnscnto I ano 846. paragrato
muco I. ou por editais. se ali nào estiver o credor.

§ 2° O credor nouticaâo pode. no prazo ossmado p3Ia a 0poslçào.
requerer que o imovei seJa licitado.

A hiooteca é um dlreno real de garantia oe natureza civil.
Incidente em COIsa Imóvel do oevecor ou ae terceiro sem transmIssão aa oosse
ao credor. coniennoo a este o direito de promover a sua venda judicial. pagandO
se preferentemente. se inaoimPlente o oeved0r.

A hipoteca oue recai sobre condominios. construidos com
finanCiamentos oe insntuiçães financeiras. grava oe tai modo estes bens que os

compraaores de unidades autônomas. que qUItem a vista o preço, continuam com
o bem gravaoo pela hiooteca em nome 00 crecor hipotecário.

o objetivo aqui almejado é a proteção do comprador. que
paga a vista o seu imóvei em condominio. contra a eventual inadimplência do
deveaor hioolecáno (construtor ou Incorporador) para com o seu credor.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. produzindo
eleijes a partir de 1" de janlllro do ano seguinte.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta proposição é estimular o ingresso. no Pais.. de
investimentos estrangeiros na forma de capital de nsec, preferencialmente aos caPlt~IS

de empréstimo. ongin"rios do exterior. como ocorre em larga medida atualmente, alem
de inibir prática lesiva ao .Tesouro Nacíonal. Com efeito. nas atuais circunstânCIas. a.
conversão crescente de éâpitais de risco em capitais de empréstimo nas empresas
brasileiras adquiridas e controladas por investidores estrangeiros. têm-se constituido
em expediente legal para as empresas multinacionais remeterem, a titulo de
pagamento de juros sobre tais empréstimos, lucros disfarçados sem a contrapartida
tributária compatível.
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PROJETO DE LEI
N2. 1.289, DE 1999

(Dos Srs. Sampaio Dória e Márcio Fortes)

Pelo projeto, os juros pagos ou creditados por empréstimos tomados no
exterior serão dedutíveis. na apuração do lucro real tributável • proporeJonalmente à
relação percentual entre à total de empréstimos levantados no exterior e a sema de
capital próprio da empresa mutuária. Assim. se a empresa tomar recursos no exterior
em valor acima de oUenla por cento do seu capU81 próprio, só poderá deduzir, para
efeUo de apuração do lucro reei, vinte por cento dos juros pagos. Inversamente, os
juros pagos pela empresa serAo totalmente dedutiveis, se os empréstimos externos que
os originaram não uttrapassarem vinte por cento do seu capital próprio. A tabela
apre...nta, ainda, as sUuações intermediárias entre estas duas hipóteses el<lremas.
Quanto maior o apone de capU81 próprio, mais a empresa poderá deduzir os juros de
empréstimos tomados no el<lenor, sem prejuízo, naturalmente, da tributação, na fonte,
da remessa dos juros respectivos.

A proposição visa a aperfeiçoar o an. 9' da Lei n' 9.249, de 1995, e outros
dispositivos da legislação do imposto de renda, no que se refere á dedutibilidade dos
juros pegos sebre os empréstimos externos, no sentido de minimizar as possibilidades
de planejamento tributário, através do qual as empresas procuram reduzir o pegamento
do imposto de renda ao erário brasileiro, beneficiando com freqüência o tesouro de
outros países. ou remetendo recursos para paraísos fiscaiS.

Esperamos contar com o apoio doa nobres pares do Congresso Nacional
para a aprovação desla proposição.

acumulados e reservas de lucros. em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes 05 juros a serem pagos ou creditados,

* § IOcom redação dada pela Lei n"9../30. de 2- 12 1996.
§ 20 Os juros ficarão sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte a

aliquota de quinze por cento. na data do pagamento ou crédito ao beneficiario.
§ 3° O imposto rendo na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos. no caso de

beneficiario pessoajuridica tributada com base no lucro real:
II - tributação defmitiva no caso de beneficiario pessoa fisica ou pessoa

juridica não tributada com base no lucro real. inclusive isenta ressalvado o
disposto DO § 40

;

§ 4' (Revogado pela Lei n° 9430 de 27/12/1996).
§ 50 No caso de beneficiario sociedade civil de prestação de serviços.

submetida ao regime de tnbutação de que trata o ano Ia do Decreto-lei na 2.397. de
~I de dezembro de 1987. o imposto podera sercompensado com o retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficlarios.

§ 60 No caso de beneficiario pessoa jurldica tributada com base no lucro
real. o imposto de que trata o § 2' poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros. a tirolo de remuneração de capual
próprio. a seu titular. sócios ou acionistas.

§ 70 O valor dos JUros pagos ou creditados pela pessoa Juridica'a titulo de
remuneração do capital proprio. poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o ano 202 da Lei na 6.404. de 15 de dezembro de 1976. sem prejuizo do
disposto no § 2'.

§ 80 Para os fins de ciJIculo da remuneração prev1Sta neste anigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
juridica exceto se esta for adicionada na detenninação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro liqUido.

§ 90 (Revogado pela Lei n' 9430 de 271l211996).
§ 10. (Revogado pela Lei n' 9.430 de 27/12119961.

de 1999.sala das Sessões. em de

Dispõe sobre dedutibilidade, na determ.1.nação do lucro real
tributável das pessoas juridicas, de juros e outras formas de
remuneração dQcorrentes de empréstimos e financiamentos tomados
no exterior.

PROJETO DE LEI N~ 1.290, DE 1999
(Do Sr. Aníbal Gomes)

(AS COllISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (tomRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Dispõe sobre a condução de cães de médio e grande porte em vias
públicas.

Art. 1" Sem prejuizo de outras dispoSições legais. as despesas
financeiras correspondentes a juros ou a qualquer outra forma de remuneração sobre
empréstimos e/ou finanCiamentos tomados no exterior. serão dedutíveis. na
determinação do lucro real tributável e da base de cálculo da Contnbuição Sociai sobre
o lucro líquido, até o montante apurado mediante a aplicação , sobre o valor do
remuneração paga ou creditada. dos percentuais da tabela a seguir. resultantes da
relaçáo entre o totol de emptlÍstimos elou financiamentos tomados no e>denor e a soma
do capUal próprio da pessoa jurídica, observado o disposto no anigo 9' da Lei n' 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.

RELAÇAO PERCENTUAL
EMPRESTIMOS ... FINANCIAMENTOS

EXTERNOSI
CAPITAL PRÓPRIO

REMUNERAÇAO
DEDUTivEL

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 121, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta.

An. I' A condução em vias públicas de cães de medio e grande

pene rege·se por esta lei.

An. 2' Ficam os proprietários ou cnadores de cães de medio e

grande porte, ao conduzirem seus respectivos anImats em ,ia pública. obrigados a

muni-los de focinheira.

Até 20% 100%
ACima de 20% até 40% 80% "
Acima de 40 até 60% 60% '.~~

Acima de 60% até 80% 40% ~ ~
_____-'Aci=m"'a"-"'de"-"80"-'ll"', 2.,0"''ll"', -'''~

§ I' A infração ao disposto no capul sem punida com a opreetlJio

do cão e multa de RS 100,00 (cem reais) a RS 500,00 (qwnhentos reais).

§ 20 Se da infração resultar lesão corporal. aplicsr-se-à em dobro a

multa espeCificada no § I'.

LEGISLAÇÃO crrAOA AL'lEXADA PELA
COORDE1'AÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N' 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

ALTERA A LEGISLAÇÃO Dõ
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS
JURÍDICAS. BEM COMO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LiqUIDO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

§ 3' A liberação do cão será efetuada mediante o pagamento de

taxa de pennanêncla no valor de RS 30,00 (mnta reais Iao dia.

Art. 3° Consutui crime, punível com pena de um ano a dois anos
de detenção e multa deixar em liberdade ou em local de segurança inadequada, confiar a

guarda de pessoa inexperiente ou conduzir. sem a devida cautela. cão de médio e grande
porte.

An. 4' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
máximo de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 90
• A pessoa juridica poderá deduzir. para efeitos da apuração do

lucro real. 05 juros pagos ou creditados individualizadamenre a tirolar, sócios ou
acionistas. a tiMo de remuneração do capital proprio. calculados sobre as contas
do patrimônio liqUido e limitados a vanação. "pro rata" dia da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.

§ Ia O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado a
existência de lucros. computados antes da dedução dos juros. ou de lucros

An. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Não bastasse o enorme creSCImento da violência urbana, as
cidades blBSileilBS têm enfrentado outro tipo de VIOlência: o ataque de cães. Conforme
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efetivo:

dados do M1Dl'.lerio da Saude. foram registtados em 1997, 400 mIl ataques de cães.

Desses. mUlt\J~ têm resultado em lesões corporais graves e alguns em morte. Mais ainda.,
a maioria desse.; amques ocorre IlllS ruas, por total irresponsabilidade dos donos dos

animais, por niIo segUIrem as minimas regras de segurança quanto à manutenção dos

animais e $l!3 condução em vias públicas.

Atentos ao clamor da socIedade, os seus legitimas representantes,

uas câmaras <.h vereadores~ assembléias legislativas e no Congresso NaciolUll~ vêm

propondo medidas p= coibir essa VIOlência, por meio de projetos de lei. Nessas

proposIções. as Taças mais \1sadas são a Pir-Bul/ e a Rottwei/er.

Existem, porém, outras raças que, a nosso ver, podem ser tão

perigosas quanto as acima mencionadas. Cães das raças Pastor·A1omão, Doberman,
Lobrador, Chow-Chow e até algumas tidas como pouco ou nada agressivas como Dálmata,

Hus!:y.Slbenana e Cocker-Sponiel também~o envolvidas em acidentes.

Dessa forma, consíderamos importante impor UIIlll medida

SImples e exequivel para reduz" a incidência de ataques caninos: o USO obrigatório de
focinheira por cães de médio e grande porte, quando os mesmos tranSiwem em via

pública.

Esse o motivo que nos levou a apresentar este projeto de lei, o

qual contamos ver aprovado rapidamente.

PROJETO DE LEI N~ 1.291, DE 1999
(Da Sra. Maria do Carmo Lara)

Re.gulamenta o disposto no art. 39, § 62 da Constituição Federal,
e dá outras providências.

(AS COMISSCiES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
TRABALHO, DE AllMUlISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO: E DE CONSTlTUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I'. Esta lei regulamenta o disposto no ar!. 39, § 6' da
ConstltUlção Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.· 19. de 4 de
junho de 1998

Ar!. 2'. Os Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário,
bem como os Tribunais de Contas da União e o Ministéno Público da União
publicarão, anualmente, no mês de agosto de cada ano, os valores do subsidio e
da remuneração dos cargos e empregos públicos.

Parágrafo linico. Aplica:se o disposto no "caput" aos
valores dos soldos e remunerações dos cargos ínilitares, e os agemes politicos e
membros de Poder.

Art. 3' Além da publicação anual referida no artigo
"':te,:,or. os valores do subsIdio e da remuneração dos cargos e empregos
publlcos serão publicados sempre que, por meio de leis especificas ou resultante
da aplicação de revisão gecaL os mesmos sofrerem alterações.

Art. 4'. A publicação de que II3ta esta Lei discriminará. em
cada =go ou emprego:

I - o subsidio, os salário-base, o soldo ou o vencimento
básICO de coda cargo ou emprego:

II • as vantagens pennanentes. devidas a cada cargo ....
emprego, com a respectiva fundamenmção legal;

m - as demais parcelas de natureza eventual ou
indenizatória. com a respectiva fundamentação legal.

Ar!. 5'. Anualmente, no mês de junho, será publicada a
relação de todos os ocupantes de =gos públicos, civis e militat, e de empregos
públicos,. na administração direta. autárquica e fundacional da União, da qual
?bngatonamente deverão consmr as seguintes infonnações, relativamente aom~
ImedIatamente anterior:

1- número de matricula. em ordem cresceme. órgão de
lotação do cargo ou emprego e situação funCIonal do servidor. cÍvIl ou militar.
idenrificando-se:

a) o servidor requisitado de órgão da administração direta.
autárquica e ou fundacional da mesma esfera de governo;

b) o servidor requisitado de órgão da administração direta.
autárquica e ou fundacional de OUII3 esfera de governo;

c) o serYldor requisitado de empresa pUblica ou sociedllde
de economJa mista:

d) se ativo. mativo ou instItuidor de pensão

lI. a denominação e classificação do cargo Ou emprego, e a
respectiva situação do respectivo ocupante na estrutura çla carreira ou categoria
funcional;

m· o vencimento básico;

IV - o somatório das vantagens pennanentes do cargo

v • o somatório das demais'vantagens pessoais ou devidas
pela natureza e local do II3balho:

VI • o somatório das vantagens ou parcelas devidas em
razão de decisão Judicial:

VI. a remuneração total, incluídas todas as parcelas.

• . Ar!. 6'. Caberá ao órgão central de recursos humanos. no
amblt~ do Pode~ Executivo. das Casas do Congresso Nacional, do Poder
JudlClanO, do Tnbunal de Contas da União e do Ministério Público da União
bell~ assim ao Estado-Maior das Forças Armadas, relativamente aos cargo~
mlll!"Tes, promover a pubhcação das infonnações de que trata esta lei em órgão
ofiCial.de dlV~gação, lOcorrendo em ato de improbidade o desc\!IT.primento ou o
cump?mento lOcompleto dessa obrigação, o qnal acarretará a aplicação da
=Idade de que trata o art. 12, inciso llI, da Lei n' 8.429, de 2 de junho !fe

Art.?". Aplica-se aos Estados ao Distrito Federal e aos
Municipios o ~iS)'osto nesta Lei, com as necessári::S adaptações aos órgãos da
respectIva admmtstração.

... .Art. 8'. Aplica-se o disposto nesta Lei ás entidades de
dIreIto pnvado quahficadas como OrgaOlzações Sociais na forma da Lei n'
9.637, de 15 de maio de 1998. em relação às remunecações e salários pagos aos
seus empregados e dirigentes.

Ar!. 9'. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

• . A entrada em vigor da Emenda Constitucional n' 19/98, em
~ .de.JunhO de 1998, Introduziu uma obrigação aos dirigentes da Administração
Pubhca nas três esferas de governo, que é a de promover a publicação anual das
remunerações e subsidlos dos servidores públicos e agentes polillcos.

Até esta data. no entanto. passado mais de um ano, não
fo= promOVIdas essas publicações. nem sequer foi regulamentado o comando
consutuc~onal. Não se sabe. portanto, a quem cobrar o cumprimento da nonna
constItuCIOnaL nem tampouco como a mesma deverá ser cumprida.

Essa ausência de regulam.entação somente serve. portanto,
aos que se valem da falta de publicidadê para pennanecer percebendo
remunerações .abs~das ou .irregulares. Por "utro Jado. aos que percebem
remuneração ImSOnas não Interessa que a SOCIedade Ignore a sua situação
funCIOnaL e os baIXOS salários atribuidos à sua função. Desse conflito. surge
apenas um vencedor: o maraJâ. aquele que ganha maIs do que merece. ou que se
vale do~ mc:an?t0S da legISlação e da proximidade com o poder para auferir
ganhos meals, as custas de toda a sociedade.

Para que se dê, portanto, a transparência aos valores que
são pagos aos servidores, como requer o parágrafo 6' do art. 39 da CF, deve o
mesmo ser regulamentado, o que propomos na forma deste projeto de lei, que
~belece, com precisão, a quem compete a referida publicação, quando deverá
fuzê·Ja, e de que forma.
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.....................................................................................................................................
CAPÍTULO Vll

Da Administração Pública

Em face, portanto, do conteúdo democrático.
conscientizador e moralízador da presente proposta. solicitamos a aprovação dos
!lustres Pares para o seu conteúdo.

Atribui-se, ao fim, penalidade pelo descump~ento dessa
obrigação, equiparnndo a conduta negligente-2~ ~altosa a ato I.mprobl~ad~, pOIS
apenas nesse caso interessa ao agente político eximir-se do cumpnmento da
nonoa constitucIOnal.

LEI N° 8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992.

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
§ 1°. A fixação dos padrões de vencimento " dos demais
componentes do sistema remuneratório observara: .
I - a natureza o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira:
11 - os requisitos para li investidura:
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2°. A União. os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos. constituindo-se a pmicipação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreiTll, facultada para isso. a celebração de
convênios ou contratos entreos entes federados.
§ 3°. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7°, IV, VII. VIII. IX. XII. XU!. XV. XVI. XVII. XVllI. XIX.
XX. XXII e XXX. podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4°. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo. os·
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsidio fixado em parcela única
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional. abono.
prêmio., verba de representação ou outra especie remuneratória
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37. X e Xl.
§ 5°. Lei da União. dos Estados, do Distrito Fd~ral e dos
Municipios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores publicos, obedeCIdo. em qualquer caso.
o disposto no art.. 37. Xl.
§ 6°. Os Poderes Executivo. Legislativo e Judici:ino publicarão
anualmente os valores do subsidio e da remuneração dos cargos e
empregos públicos.
§ 7°. Lei da União, dos Estados. do Distrito Fed,~ral e dos
Municipios discipluiará a aplicação de recursos orçamentfuios
provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão,
autarquia e fundação, para aplicação no desenvolVImento de
programas de qUalidade e produtividade. trernamento e
desenvolvimento, modernização. reaparelhamemo e fQcionalização
do serviço público, inclusive sob a forma de ~dicional ou prêmio de
produtividade.
§ 8°. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira
poderá ser fixada nos termos do § 4°."

Art. 6°. O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES ,"J'LICÁ'lEIS
AOS AGENTES PUBLICOS ~;OS CASOS DE
ENRIQUECTh:!ENTO [LICITO NO
EXERCíCIO _ DE MANDATO. CARGO.
EMPREGO OU FUNCAo NA
ADMINISTlV\çAO PUBUC\ DIRETA.
INDIRETA OU FUNDACION\L E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCL\S.

de 1999.

TITULOm
Da Organização do Estado

Sala das Sessões, em 2") de 06

De~ MariadO~~~~
PTIMG

LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

§ 6° Os Poderes Executivo, Legislativo e Judicíário publicarão
anualmente os valores do subsidio e da remuneração dos cargos e empregos
públicos.

• § 6" acresCido pela Emenda Consmuctonol n" 19, de O~ 06 1998.
§ 7° Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

disciplinará a aplícação de recursos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no
desenvolvimento de programas de qualidadç e produtividade. treinamento e
desenvolvimento. modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço
público. inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

*§ 7° acrescIdo pelu Emenda ('onslllUCIQnal ntJ 19. dtl O.../- 06 1998.

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos

• Seçào II com redação dada pela Emenda ConsmuclOnal n" 18. de 05 02 1998.

Art. 39 - A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

* Al'tigO. "capul'~ com redação dada pela El11enda Constitucional n~ 19, de
O~ 06 1998 .

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE I~

MODIFICA O REGIME E DISPÕE
SOBRE PRlNCÍPIOS E NORMAS DA
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA.
SERVIDORES E AGENTES poLíTIcos.
CONTROLE DE DESPESAS E
FINANÇAS PúBLICAS E CUSTEIO DE
ATIVIDADES A CARGO ,DO DISTRITO
FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1°. Os incisos XIV e XXII do art. 2I e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5°.0 art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 39. A União, os Estados; o Distrito Federal e os Municipios
instituirão conselho de politica de administração e remuneração de

CAPiTULO III
Das Penas

. Art. 12.. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
pr~V.ISta.s na legISlação especifica, está o responsável pelo ato de improbidade
sUjeito as segumtes commações:

I - na hipótese do ar!. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano. quando houver, perda
da função ~~blica, suspensão dos direitos políticos de oito a dez a.nos, pagamento
de multa CIvIl de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou
creditícios. direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos:

II - na hipótese do art. to, ressarcimento i:lt"gr:li <Ir, "<1no. perda dos bens
ou valores acrescido~ ilicitamente ao patrimônio, se conCOrrer esta circunstância
perda da função públ~ca, suspensão dos direitos politicos de cinco a oito anos,
pagamento de multa 'civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intennédio de pessoa juridica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;



40666 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

III - na hipótese do art. 11. ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos politicos de três a cinco anos.
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente. ainda que por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo
agente.

LEI N° 9.637, DE 15 ºE MAIO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE
ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS. A CRIAçÃO DO PROGRAMA
NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO. A
EXTINÇÃO DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES QUE MENCIONA E A
ABSORÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPiTULO I
Das Organizações Sociais

SEÇÃO I
Da Qualificação

Art. l°. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais
pessoas juridicas de direito pnvado. sem fms lucrativos. cujas atividades sejam
dirigidas ao ensino. a pesquisa cientifica ao desenvolvimento tecnológico. a
proteção e preservação do meio ambiente. à cultura e à saúde. atendidos aos
requisitos previstos nesta Lei.

Art. 2°. São requisitos especificos para que as entidades privadas
referidas no artigo anterior habilitem-se á qualificação como organização social:

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo. dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva àrea de atuação:
b) fmalidade não-lucrativa com a obrigatoriedade de investimento de

seus excedentes fmancerros no desenvolvimento das próprias atividades:
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação

superior e de direção. um conselho de administração e uma diretoria defmidos nos
termos do estatuto. asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de
controle básicas previstas nesta Lei:

d) previsão de participação. no órgão colegiado de deliberação superior.
de representantes do Poder Público e de membros da comunidade. de notória
capacidade profissional e idoneidade moral:

e) composição e atribuições da diretoria;

Parágrafo 1°: O estabelecimento hospijalar assegurará as
condições logísticas para as práticas rel~iosas respectivas, assim como
acomodações para a presença dos respectivos ministros religiosos no
hospital.

Parágrafo 2°: Os ministros, para terem acesso aos hospitais,
serão credenciados pelas respectivas congregações reiigiosas.

Art. 3° Aos enfermos é facu~da a recusa á assistência

religiosa oferecida.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãO.

Art. 5° . Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto vem apenas disciplinar o já preceitu~do

. . o VI art 50 da Constituição Federal que assegura, "nos termos da leI, a
nomels ,. ,. ,. d't ção"
prestação de assistência religiosa nas entidades CIVIS e mIlitares e In ema .

Neste caso, trata-se de hospitais, onde e quando a questão
da assistência religiosa e apoio moral e ~spiriluai se fazem especialmente

necessários e, muitas vezes, urgente.

Conclamamos, pois os nobres colegas a se írmanarem
nesta iniciativa que se baseia, além do direito individual, no principio da

solidariedade e respeito ao livre arbltrio.
Sala das Sessões, em 2) de O{; de 1999.

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CcOt

CON8'FITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 2° O acesso dos ministras religiosos aos hospitais
obedecem a normas fixadas por cada estabelecimento, de maneira a que não
seja prejudicada a rotina assistencial.

Art. 1° É assegurado aos ministros religiosos de qualquer
cu~o o acesso aos hospitais públicos e privados do pais, com a finalidade de
pre~tar assistência espirituai e religiosa aos enfermos das respectivas
profiss6es de fé.

PROJETO DE LEI N!! 1.293, DE 1999
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Assegura o acesso dos ministros religiosos
públicos e privados do país.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 715, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

aos hospitais

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes DO Pais a
inviolabilidade do direito á vida, à liberdade, á igualdade, à' segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vcdado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da

indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolàvel a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado

o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva:
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PROJETO DE LEI N.2 1.294, DE 1999
(Do Sr. Ivan Paixão)

Dispõe sobre a distribuição gratuita de produtos farmaciuticos e
orientação terapêutica para tratamento do tabaqismo pala rede
pública de atenç~o à saúde.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54): E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. Io Os usuários, munidos do necessârio receituário médico, receberão,
gratuitamente, do Sistema Único de Saude, os produtos farmacêuticos destinados ao
combate ao tabagismo. além da adequada orientação eassistência terapêutica.

§ I' O Poder Executivo. atraves do Ministerio da Saude. padronizará os
produtos a serem distribuídos nos tratamentos de acordo com a intensidade~ ~ito

do fumante, com vistas a orientar sua aquisição pelos gestores do Sistema Urnco de
Saude

§ 2' A padronização de tratamentos será revista periodicamente. sempre
que necessàrio, para adequâ~los à atualidade das técnicas terapêuticas e à
dlSpombilidade de produtos no mercado.

Art.2° As despesas decorrentes desta Leí serão financiadas com recursos do
orçamento do Mimsteno da Saúde.

Art.3' Esta LeI entra em vIgor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Ar!. 2" O art. 107 do Código de Trânsito Brasileiro passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo unico:

"Art. 107 ..

Parágrafo único. Quando da autorização, permissão

ou concessão para a exploração da atividade de que trata o

caput, O poder competente,deverá observar, no minimo, os

seguintes requisitos:

1- uma única e intransferivel autorização, permissão

ou concessão será conferida a pessoa fislca, para seu uso

exclusivo;

11- o número de autorizações, permissões ou

concessões conferides a uma mesma pessoa juridica não

poderá exceder a dez por cento do total licitado e a

contratação de condutores someryte será feita mediante

víncuio empregaticio:

111- o veicuio utilizado para a atividade de que trata o

caput não poderá ter mais de dez anos de fabricação:

Ar!. 3° O ar!. 143 do Código de Trânsito Brasileiro passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso:

PROJETO DE LEI N.2 1.295, DE 1999
(Do Sr. Adolfo Marinho)

o Brasil sítua-se entre os maiores mercados de cigarros do mundo e tem
uma população de fumantes supenor a um quinto de sua populaçlo total.

Anualmente, esses mJ1hões de brasJ1eiros alimentam as estatísticas de doenças.
mtemaçõt=s e óbitos relacionados ao hâbito de fumar.

Além da gravidade dos fatos, no que respeita á qualidade de vida eá saUde,
há ainda a conSIderar a despesa que o tratamento dessa clientela constituí, na fanna
de ação medica curattva, sobretudo no atendimento de cardiopatías, acidentes
vasculares cerebrais. doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfizemas e câncer de
pulmão.

Entendemos. pananto. que. diante da amplitude do hábito de fumar em
nOS50 pais - e de sua acentuada presença nas classes menos favorecidas da sociedade
- seja de absoluta conveniência que o Sistema Vnico de Saüde possa assegurar aos
mteressados os meios disponíveiS .. tanto de natureza farmacêutica (adesivos,
compnmldos de nicottna. etc), quanto terapêutica (acupuntura, laser, orientação
pSlCológical- de apoio ao abandono do cigarro.

Recentemente, hospitais publicas de São Paulo· a exemplo do que vem
sendo Implementado nos Estados Unidos· adotaram a técníca oriental designada
"meditação" para o tratamento de pacientes com câncer. Estudos cientificas naquele
pais indicaram a elevada eficácia dessa terapia na prevenção e no controle da doença.

Analogamente. a rede pública deveria permitir o acesso de sua clientela a
alternativas terapêuticas para o combate ao tabagismo. Não importa aqui discutir a
qualidade da dependência - se fisíca ou psicológica: trata~se. sempre, de uma grave
questão de saúde, que requer cuidados especificos no ilmbito da rede pública de
serviços

Com este entendimento, apresento o presente projeto de lei, para o qual
solicito o apoiO dos nobres pares.

Sala das Sessões, em2Jd~ de 1999. -,

cJva4~
/ Deputado Ivan Paixão

!

"Art. 143. Os candidatos poderâo habilitar-se nas

categorias de A a F. obedecida a seguinte gradação:

VI- Categoria F - condutor de veículo de aluguel,

destinado ao transporte indi~idual ou coletivo de

passageiros, cuja lotação não exceda a oito lugares.

excluído o do motorista:

Art. 4° O Código de Trânsito Brasileiro passa a vigorar

acrescido do seguinte artigo:

"Ar!. 145-A. Para habilitar-se na categoria F, o

candidato deverá ser aprovado em curso especializado, nos

termos da normatização do CONTRAN:

Art. 5° Esta lei entra em vigor no prazo de trezentos e

sessenta dias a contar de sua publicação.

JUS"FICAÇÃO

O Código de Trânsito Brasileiro prima pela preocupação

com as queat6ea reletivaa à segurança do trinsito. Com esse espirito, procurou

aprimorar o processo de formação e qualificação de condutores.

Entendemos, no entanto, que existe uma lacuna

inexplicável em relação à formação e qualificação de condutores de veiculas de

aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, em

especial, os motoristas de táxi. Em razão disso, o que vemos no cotidiano das

cidades brasileiras sio motoristas amadores que, premidos por uma siluação de

desemprego, passam a exercer a atividade de taxista, sem atender requisitos

básicos para o seu exercicio como. por exemplo, o conhecimento das vias e
logradouros da cidade.

AItera a Lei n2 < 9.503, de 23 de .etelllbro d. 1997, para
discipli.nar a exploraçao e a conduçAo de va:!euloa da aluguel.

(AS ,COMISSOES DE VIAÇAO E TRAIISPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Il)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei attera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de

1997, que institui o Código de Trâns~o Brasileiro, para Mtabelecer requisitos

relativos á autorização, permissão ou concessio para expJoraçio de veículos

de aluguel destínados ao transporte individual ou coletivo de passageiros,

bem como relativos à habilitação de condutores desses veículos.

A1ám disso, em decorrência dessa pressão do desemprego,

_s motoristas, na maioria das vezes, são expiorados pelos detentores das

autorizações, permissões ou concessões, submetendo-se a situações indignas

para manter a fonte de renda. São motoristas sujeitos a um? ;omada de trabalho

exaustiva. trabalhando, muitas vezes. de doze a quator.· 3S por dia, sem ter

vínculo empregatício. Isso se deve, em grande medida 'contratá" celebrado

entre o motorista e o detentor da autorização, ''TII...ao ou concessão que

estabelece, normalmente, uma elevada quantia com a qual :'deve arcar o

motorista diariamente. Para. manter uma reduzida margem de lucro o motorista

estica a sua jornada, utilizando-se até mesmo de substâncias p~jcoativas para

manter-se acordado, colocando em risco não apenas a sua própria integridade,

mas a de seus passageiros e da população .,., forma.geral. '



40668 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

Slío essas situações que pretendemos ver eliminadas, ou
ao menos diminuidas, em nosso cotidiano com a apresentação do presente
projeto. Para tanto, estamos propondo a criaçlío de uma categoria de habilitação
especifica para o condutor de veiculos de alugu('1 destinados ao transporte
individual ou coletivo de passageiros - a Categoria F. Para habilitar-se nessa
categoria, o candidato deverá ser aprovado em curso especializado, nos termos
da nonmalização do CONTRAN.

Sio estabelecidos, também, alguns requisitos a serem
obse<vados pelo poder competente quando:da autorização, penmissAo ou
concessão para a exploraçlío de veiculos de aluguel. AllftIlir da vigência da lei, a
atividade de motorista de veiculos de aluguel .somente poderá ser eXllICida de
forma autônoma pelo próprio detentor da autorização, penmisslío ou conoessio
ou, enlilo, por qualquer pessoa habilitada na forma da lei, desde que na condiçio
de empregado de uma pessoa juridica que explore essa atividade.

§ l° Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverà estar habilitljo no
mínimo hà um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração gra~
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médías, durante os últimos doze meses.

§ 2° Aplica-se o dísposto no inciso V ao condutor da combinação de
veiculos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade
de tração ou de peso bruto total.
....................................................................................................................................

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veiculo
de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto
perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;
II - estar habílítado:
a) no mínimo hà dois anos na categoria B, ou no minimo hà um ano na

categoria C, quando pretender habílítar-se na categoria D; e
b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habílítar-se na

categoria E;

Sendo inquestionável o alcance social do presente projeto,
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares em sua aprovaçlío.

Sala das Sessões, em Z3 de~

I fV; h
DePutad~OOL~b

/
/

de 1999.

!lI - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravissíma ou ser
reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de
prática veicular em situação de risco, nos tennos da nonnatízação do CONTRAN;

Art. 146 - Para conduzir veiculos de outra categoria o condutor deverá
realizar exames complementares exigidos para habílítação na categoria pretendida

U!üiSLAÇAO ClTADA ANEXADA PaA
COORDENAÇÃO DE ES11JDQS LEGISLATIVOS _CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
LEI N° 9.563, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEm.O.

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

CAPÍTULO IX
Dos Veiculos

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

SEçÃorr
Da Segurança dos Veiculos

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

. Art. 107. Os veículos de altiguel, destinados ao transporte individual ou
co!e~vo ?e pass~geiros, deverão satisfazer, além dasexigências previstas neste
Codlgo, ~ condições técnícas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto
estabelecidos pelo poder competente para autorizar, pennítir ou conceder a
exploração dessa atividade.
...............................................................................................................~ :;...: .

CAPÍTULO XlV
Da Habílítação (artigos 140 a 160)

......................................................................................: .

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se 'nas categorias de A a E,
obedecida a seguinte gradação:

1 - Categoria A - condutor de veiculo motorizado de duas oldrês rodas,
com ou sem carro lateral;

II - Categoria B - condutórde veiculo motorizado, não abrangido pela
categoria A, cujo peso bruto total nAo exceda a três mil e quinhentos quilogramas e
cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

I1I - Categoria C - condutor de veiculô motorizado utilizado em transporte
de carga, cujo peso bruto lola1 exceda a três mil e quinhentos quilogramas;

IV - Categoria D • condutor de veiculo motorizado utilizado no transporte
de passageiros, cuja lotaI -, exceda a oito lugares, excluido o do motorista;

V - Categoria E condutor de combinação de veiculos em que a unidade
tratora se enquadre nas ( '"gorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque,
semi-reboque ou articuladu, [enb8 seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total,
ou cuja lotação exceda a r.ito lupres, ou, ainda, seja enquadrado na categoria
"trailer".

PROJETO DE LEI N2 1.297, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS N2174/99

Determina a exibiçAo, nas peças publicitárias veiculadas em
todoB os meios de comunicaçâo, do número de registro dOB
produtos sujeitos ao regime de vigillncia sanitária, altRrando o
art. 23 do Decreto-Lei nO 986, de 21 de outubro de 1969, e o
art. 58 da Lei nO 6.360, de 23 de setembro de 1976.

(AS COMtSSOIS DI DlrllA DO CONIUMtDOft, MEtO AMBIENTE E MINORIAS;
DE SEGURtDADI SoctAL I rAM%L%AI I DI CON8TtTUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇ10 (ART. 54) • AlI'!'. 24, U)

O Congreslo Nacional decreta:

Art. I' O BIt. 23 do Decreto-Lei n' 986, de 21 de outubl'O de 1969, paua I
vigorar com o acréscimo do seguinte paragrafo úníCQ:

"Parágrafo único, A propaganda~mencionada neste arligo deveri
obrigatoriamente veicular o número de:registro do produto, por meio da
expressão: 'REGiSTRADO NO ÓRGÃO DE VlGiLÃNCIA SANITÁRIA
SOBON1JMERO...'."
Art. 2' O an. 58 da Lei n' 6.360, de 23 de setembro de 1976, PU" I vigorar com

o acréscimó-do seguinte § 3' com a seguinte redação:
r:

"§ 3° A propaganda mencionada no § 2° deverá obrigatoriamente
veicular o número de registro do produto. por meio da expresdo
'REGISTRADO NO ÓRGÃO DE VlGiLÃNCIA SANITÁRIA SOB O
NÚMERO ...'."
Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até ICI_ diu

após sua publicação.
Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sen!do Federal, em ~:-! dejunbo de 1999

i~ft!l]~ ·.l.it)
, Senador eraldo Melo

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercicio da Presidência
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LEGISLAÇÃO CITADA A."lEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITU,Lorv
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇli.O VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
DasLeis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra,
em um só turno de discussão e votação. e enviado á sanção ou promulgação. se a
Casa revisora oaprovar. ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará á Casa iniciadora.

Art. 66 - A Casa na qual tenha Sido concluida a votação enviará o projeto
de lei ao Presidente da República que, aquiescendo. o sancionará

§ I' Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em
pane. inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetâ-Io-á total ou
parcialmente. no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e
comunicará. dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os
motivos do veto.

§ 2' O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de
parágrafo. de inciso ou de a1inea.

§ 3' Decorrido o prazo de quinze dias. o silêncio do Presidente da
República importará sanção.

LEI N° 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

DISPÕE SOBRE A VIGIT..ÂNCIA
SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS
OS MEDICAMENTOS, AS DROGAS, OS
INSUMOS FARMAC~UTICOS E
CORRELATOS. cosMÉTICOS,
SANEANTES E OUTROS PRODUTOS
E DÁ OUTRAS PROVlD~NCIAS. .

.................................................................................~ ,

TITULOX _
Da Rotulagem e Publiéidade

......................................................................, , .
. Art. 58 - A propaganda, sob qualquer fonna de divulgação e meio de

co~urucação. dos produtos sob o regime desta Lei somente poderá ser promovida
apos autonzação do Miaistério da Saude, confonne se dispuser em regulamento.

§ I' Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto
com a exigência de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, a
propaganda ficará restrita a publícaçOes que se destinem exclusivllITlente à
distribuição a medicas, cirurgiões-dentislaS e farmacêuticos.

§ 2' A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos
dietéticos, dos saneantes domissanilários, de cosméticos e de produtos de higiene
será objeto de normas específicas aserem dispostas em regulamento. '
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

DECRETO N° 986. DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993.

REGULAMENTA A EXECUÇÃ
TRANSPORTE EM 1ERRl 1\

NACIONAL. EM TEMPO DE PAZ. 00,
MILITARES DA MARINHA. DO
EXÉRCITO E DA AERONÁlITICA.

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

CAPÍTULO V
Da Indenização do Transporte

Art, 23. - ,A indenização do transporte de que trata o ano 15, r. deste
Decr~to. será efetivada pela AUlondade Requisitante. com base no ato que
autonzou a movimentaç!o do militar. nas situações previstas no Capitulo II
observadas as restrições do art. 33. e demais informações necessárias. '

. PllflÍl!IlIfo úni~o. O ato de con~essão da indenização de transporte deverá
ser publicado em Boletun Interno da unidade de origem. ou documento similar.

, Art, ~4 ~ A indenização do transporte ao militar será processada e paga
ate ~ (cmco) dIas utels antes da VIagem. nos casos previstos no ano 5, ou até a data
do ajuste de contas. nas demais simações;, obedecidas as disposições deste Decreto.

PllI'ágrafo único. A indenização do transporte. calculada com base nas
tabelas Ó(JS anexos I e 2. equivale e substitui. para lodos os efeitos legais. a
correspondente execução do transporte por conta da União. inclusive o seguro e
quaisquer outras despesas que vierem a ocorrer.
................................. , .
.....................................................................................................................................
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DSF:I603 PAG 63S5 E 6317.
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ENCAMINHADO A CASo

os 04 19" (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCtAlS (CAS)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESE:oJTAÇ'ÃO DE EMENDAS.

OS 04 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCiAIS (CAS)
RELATOR SEN A.'lTERO PAES DE BARROS.

lO OS 1999 (SF) cO~USSÃO DE ASSUNTOS SOCtAlS (CASl
DEVOLVIDO PELO RELATOR, SEN ANTERO DE BARROS, COM MINUTA
DE PARECER CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO DA MATERJA NA FORMA
DO SUBSTITL'TIVO QUE APRESENTA.

l6 OS 1999 (SFl COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCtAlS ICAS)
REUNIDA ACOMISSÃO EM 26 OS 99. EAPROVADO O PARECER DO
RELATOR. NA FORMA DO SUBSTITL'TIVO APRESENTADO. DISCUTIRAM
A MATERIA O SEN ROlllERO JUCA E ASEN HELOISA HELENA. FLS.
03 A 11.

26 os 1999 (SFl COMISSÃO DE ASSUIt'TOS SOCtAtS,CCAS\
EM VISTA DE REQUERIMENTO APRESENTADO PELO St.'l ROMERO
JUCA E APROVAÇÃO PELA COMtSSÃO EMilEUNtÃO no DIA 26.05"
FOI DISPENSADO O INTERSTlCIO. PARA [MEDIATA APRECIAÇAO
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26 OS 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCtAlS ICAS)
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27 os 1999 (SFl SERVICO DE APOIO CO:l-lISSÕES PER.\l....'1ENTES
ENCA;\IINHADO A SSCLS.
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ENCA.\IINHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DO PARECER. JUNTEt
COPIA DA LEGISLAÇ'ÃO CITADA.

04 06 t999 (SFl PLENARlO (PLENl
LEITURA PARECER 319· CAS. FAVORA\'EL NA FORMA DA
EMENDA I· CAS (SUBSTITL'Tn'OI.
DSF OS 06 PAG t4523 A 14534,

0416 t999 ISFl PLENARlO (I'LENl
LEITI'llA OF. Ol9. DE 1999. DO PRESIDENTE DA CAS'
COMt:NtCANDO A APROVACÃO DO SL'BSTITlITIVO AO PROJl:TO. SENDO
ABERTO O PRAZO DE os (CINCO) DIAS L'TEtS PARA C'lTERPOSIÇÃO
DE RECL'RSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA
MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARlO.
DSF os 06 PAG 14540.' ,

0706 1999 ISB SUBSEC. COORO. LEGISLATrvA ISFl (SSCLS\
PRAZO PARA INTERPOSICÃO DE RECL'RSO: OS 06 A 14 06 99.

1406 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGlSLATrvA(SFl (SSCLSl
ENCAMtNHADO AO PLENARlO PARA LEITL'llA DO TERMINO no PRAZO.

1506 1999 (SF) PLENARlO (PLEN\
COMUNICAÇÃO PRESIDENCtA TE'RMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

15 06 I::;GÃ~=~~~j,UTADOS COM O OF/SF N' ,,~:?"l
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\ Sua E\ccJénClll o Senhor
Dcnuw.do L'hiratan A.çUlar
I'nmclfC~·SCCrc.tano 1.1& C:ímam dos Ocuut1d05

empresas, o que resulta em colocá-Ias ante as altemativas de
arriscar-se incorrer em graves prejuízos patrimoniais ou lançar-se à
margem da Lei, constituindo um corpo de segurança dandestino.

Entendemos que esse estado de coisas decorre
das precauções e dos custos assocfados ao distanCiamento entre as
empresas e o órgão a quem compele a fiscalização e a autorização
para o funcionamento de tais serviços, via de regra atribuídos ao
Departamento de Polícia Federal, pertencente à estrutura
organizacional do Ministério da Justiça. Se, ao invés do que ocorre
atualmente, tais serviços passassem à competência das respectivas
polícias civis, mais próximas das inStalações e mais ágeis na
prestação dos serviços de fiscalização, os encargos das empresas
poderiam ser significativamente reduzidos, melhorando-Ihes a
competitividade e a oportunidade de colocar seus produtos no
mercado, beneficiando, no final das contas, o consumidor, a mão-de
obra empregada e a arrecadação fiscal.

Brasllia.em':;' dejunhode 1999

Senhor pnmelfo·Secr::tino,

OficIO n" :3Cf íSF)

Encammho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à r~io
da Cã.mara dos De~utados. !lOS tennos do art. 65 da Constituição Federal. o Projeto de
Lei do Senado n" 174. de 1999. constante dos autógrafos em anexo. que "determinl "
exibição. nas peças Dub\ichãrias veiculadas ~m todos os meios de cOMunicação, do número
de rC21Stro dos produlos ~uieltos ao regime de vigilância sanitàrh. alterando o art. 23 do
DccrclO-Lci n" 9XIí. de.!1 Li.: nutubro de 1969. e o ano 53 da Lei n~ 6.360. de 23 de setembro
de 19'6"

PROJETO DE LEI N2 1.298, DE 1999
(Do Sr. Max Rosenmann)

Altera dispositivos das Leis n~ 7.102/83 e 9.017/95, versando
sobre fiscalizaç&o e autorizaç&o para funcionamento doa serviços
orglnico8 de segurança.

(15 COMISSOES DE IlEI.AÇOES EX'1'ERIOIlES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONO!!IA INDOSTRIA E COlttRCIO; E DE CONSTITUIÇl.O E JUSTIÇA E DE
REDAÇlO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Nossa proposlÇao pretende alcançar esses
objetivos alterando os textos das Leis nO. 7.102183 e 9.017/95, em
primeiro lugar incluindo os serviços orgãnicos de segurança entre
aqueles a quem a legislação autoriza a fiscalizaçâo e aUtorização
para funcionamento mediante convênios a serem firmados com as
Secretarias e Segurança Pública dos EStados, Territórios ou Distrito
Federal, e, em segundo lugar, reduzindo os valores das taxas por
serviços prestados pelos órgãos concedentes e fiscalizadores para
níveis mais condizentes com a realidade dos encargos empresariais.

o COngresso Nacional decreta:

Art. 1° Acrescente-se a seguinte alínea d) ao inciso
I, do art. 20., da Lei n°. 7.102, de 20 de junho de 1983:

"d) dos serviços orgãnicos de segurança;"

Art. 2°. Os itens 01 e 03, do Anexo a que se refere
o art. 17, da Lei nO. 9.017, de 30 de março de 1995, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"01 - Vistoria das Instalações de empresa de
segurança privada: 1000 Ufir"

"03 - Renovação de Certificados de Segurança da
Instalações de empresa de segurança privada:
440 Ufir"

Inteiramente convencidos da conveniência e da
oportunidade de nossa iniciativa para o aperfeiçoamento do
ordenamento jurídico federal, apelamos aos nobres Pares pelo
valioso apoio em favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, em z.\~ de ~U"I'l\W de 1999.

s3~~~~0~\
Depu~ ROS~MANN

Ll:tilliLM;AO ClI'ADA ANEXADA PELA
COOIlDENAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - Cd:ll

publiCação.

Art. 3°. Acrescente-se os seguintes itens 15 e 16
ao Anexo a que se refere o art. 17, da Lei nO. 9.017, de 30 de março
de 1995:

"15 .:. Vistoria das Instalações de empresa que
mantenha segurança própria: 200 Ufir"

"16 - Renovação de Certificados de Segurança
das Instalações de empresa que mantenha
segurança própria: 88 Ufir"

Art. 4°. O Poder Executivo regulamentarâ esta Lei
no praz.o de noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5°. Esta 'lei entra em vigor na data de sua

JUSTIFICAÇÃO

Empresas comerci~is e industriais, que estocam
grandes quantidades de mercadoriag'jde valor elevado, necessitam
organizar segurança própria, na forina regulada pelo art. 13., da
PCll'laria n°. 992 (DPF), de 25 de oUtubro de 1995. No entanto, as

"taxas de serviços. e os requisitos' ~xigidos para tal organização
tomam-na proibitiva para a maidna das pequenas e médias

LEI N° 7.192, DE 29 DE JUNHO DE 1983.

DISPÓE SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS,
ESTABELECE NORMAS PARA
CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO
DAS EMPRESAS PARTICULARES QUE

, í EXPLORAM SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA E DE TRANSPORTE DE
VALORES, E DÁ OUTRAS
PRovrnfJNCIAS.

. Ar!. 20. ,. Cabe ao Ministério da Justiça, por intennédio do seu órgão
competéÍ1te ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos
Estados e Distrito Federal:

• Art.20. "capur". com redação dada pela lei n' 9.017. de 30/0311995,
I - conceder autorização para o funcionamento:
a) das empresas especializadas em serviços de vigilância;
b) das empresas especializadas em transporte de valores; e
c) dos cUrsos de formação de vigilantes.
TI - fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior;
m-aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso I deste artigo

as penalidades previstas no ar!. 23 desta Lei;
N - aprovar uniforme; ,
V "fiXar o currículo dos cursos de fOl1lUlÇão de vigilantes;
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VI - fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada
Unidade da Federação;

vn - fixar a natureza e a quantidade'de armas de propriedade das
empresas especializadas e dos estabclecimCiltos financeiros;

vm -autorizar a aquisi\'110 e a posse de lI11IUlS e munições; e
IX • fIScalizar e controlar o armamento e a muni\'110 utilizados.
X - rever anualmente a autorização de funciOllamento das empresas

elencadas no inciso 1deste artigo.
* /lICiIo X acrucido~aLei nO8.863. tk 28/0311994.

Parágrafo único. As Cõnipetências previstas nos incisos I e V deste artigo
não serão objeto de convênio.

* Parágrafo únicocomredaçlJotiadapelaLeino9.017. de 301031/995.

....................................................................................................; ..
LEI N· 9.017, DE 30 DE MARÇO DE E....J5.

'- ~"ESTABELECE NORMAS DE CONfROLE "
FISCALIZAÇÃO SOBRE PRODurOS E. INSUMOS
QUíMIcos QUE POSSAM SER DESTINADOS À
ELABORAÇÃO DA COCAÍNA EM SUAS DIVERSAS
FORMAS E DE OUTRAS' SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM
DEPEND~CIA FísiCA OU PSÍQUICA, E ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NU 7.102, DE 20 DE JUNHO
DE 1983, QUE DISPÕE SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS,
ESTABELECE NORMAS PARA CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS PARTICULARES
QUE EXPLOREM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE
TRANSPORTE DE VALORES, E DÀ OurRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 17. Fica institulda a cobrança de taxas pela prestação dos serviços
relacionados no Anexo a esta Lei, nos valores dele coostantes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-sc ao custeio e
manutCD\'110 das atividades-fim do Departamento de Polícia Federal.

ANEXO Á LEI N" 9.017, DE 30.03.1995
TABELAS DE TAXAS

13 - Vistoria de estabelecimentos financeiros, por agência 011 posto 1.000

14 - Recadastramento Nacirmal de Armas 17

MINISiÊRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

PORTARIA N. 992 - DE 25 DE OUTUBRO DE 1995

O Diretor do Departamento de Policia Federal. no u.o das atribuições que lhe
lia conferida. pelo item 1II do artigo 30 do Regimento Interno, aprovado pela Par.
taria n. 359-B. de 29 de julho de 1974. do Mini.tério da Ju.tiça. e tendo em vi.t;
o di.posto no artigo 16 da Lei n. 9.017'". de 30 de março de 1995. bem COmo no ar
tigo 32 do Decreto n. 1.592121, de 10 de agosto de 1995. resolve:

Baixar a presente Portaria, visando normatizar c uniformizar os procedimen.
tos relacionados às empresas prestadoras de serviços de segurança privada, às em
presas que executam ser'\'iços de segurança orgànica e. ainda. aos planos de segu_
rança dos estabelecimentos financeiros.

TITULO I

Da. Segurança Privada

CAPiTULO I

Finalidade

Art. l~ São consider.:lda5 de segurança privada 3.5 ati....idades desenvoh'idas
por empresas especializadas em prestaçào de serviços com a finalidade de:

I - proceder à \'igilãncia E' segurança patrimonial das instituiçõe;; financeiras
e de outros estabelecimentos. sejam publicas ou particulares;

II - garantIr a incolumidade fisica de pessoas;
IH - realizar transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer ou·

tro tipo de carga;

. IV - recrutar, selecionar, formar e reciclar o pessoal a ser qualificado e auto-
izado a exercer essas ati\"idacles.

§ l~ Enquadram·se tomo segurança privada os .serviços de segurança desen..
"oh'idos por empresas que tenham objeto econàmico diverso da vigilãncia ostensi
va e do transporte de valores r que utilizem pessoal de quadro funcional próprio. pa
ra a execução dessas atividades.

§ 2~ Os se1"\"iços de ~egurança a que se refere o parágrafo anterio1'"denomi
nam-se sen'iços orgãnicos de segurança.

§ 3~ As ath"idades de segurança privada desenv,lvidas por empresas espe
cializadas em prestação de serviços. com a finalidade de proceder à segurança de
pe5!OaS físicas e de gara.ntir o tranSp9rte de vaJores ou de qualquer outro tipo de
carga. serão consideradas. para os efeitos desta Portaria, segurança pessoal priva
da e escolta armada. respectivamente.

_~. 22 O Sistema de segurança privada inclui, centre outros requisitos con
tidos nesta Portaria. pessoal adequadamente pr~aradc. assim designado vigilante.

SITUAÇÃO

OI - Vistoria das installlÇÕCS de empresa de segurançaprivada,
011 de empresa que mantcnba segurança própria

02 - Vistoria de veiculos especiais de 1IllDSporte de valores

03 - Rcnovaçllo de Certificados de Segurança das instalações de
empresa de segurança privada ou de empresa que mantenha
segurança própria

04 - Rcnovaçllo de Certificado de Vistoria de veículos
especiais de transporte de valores

05 - Autorizaçlio para compra de armas, munições,
explosivos e apetrechos de recarga

06 - AutorízaçlIo para ttansporte de armas, munições,
explosivos e apetrechos de recarga

07 - Alteraçllo de Atos Constitutivos

08 - Autorizaçlio para mudança de modelo de uniforme

09 • Registro de Certificado de Formação de Vigilantes

10 • Expedição de alvará de funcionamento de empresa
de segurança privada ou de empresa que mantenha segurança própria

II - Expedição de alvará de funcionamento de escola
de formação de vigilantes

12 - Expedição de Carteira de Vigilante

UFIR

1.000

600

440

150

100

176

176

05

835

500

10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u u u .

PROJETO DE LEI N~ 1.300; DE 1999
(Da Sra. An~~JaGiradagnin)

Acrescente per4grefos ao art. 260 de Lei nR 8.069 (ECA), de 13
de julho de 1990.

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FIIlAIlÇAS E
TRIBUTAÇIO (lIERITO); E DE CONSTITUIÇIO E JUSTIÇA E DE lll!DAçao
(ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1·· O artigo 260 da Lei n· 8.069 de I3 de julho'de
1990 (ECA) fica acrescido dos segnintes parágrllfos:

§ I·· .
§ 10 A • As deduções em favor dos Fundos a que se refere

o "caput" deste artigo, poderão ser feitas no momento da declaração do
Imposto de Renda referente ao ano base.

§ 10 B • Os formulilrios da dcclaraçao anual de ImpOsto de
~da conterão campo próprio para a indicaçIIo do valor a ser deduzido.

§ 1· C - Caso o contnbninte tenha feito qualquer doaçIo,
durante o ano base, que exceda o limite previsto em lei, podcní utilizar o VB10r
excedente no exercício 011 período de apuração subsequente.

§2"- ..

§3- 'i
;

§4·- , ..

Art. 2" • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

I
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JUSTIF1CAÇÃO

A Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que criou o
Estatuto da Criança e do Adolescentl:, no seu art 260, prevê a possibilidade de
contribuição aos fundos nacional, estaduais e municipais da criança e do
adolescente, parcelaS do Imposto de Renda devido. Inicialmente o valor de
contnbuição era de 10"10 da renda bnua para a pessoa fisica e 5% para pessoa
juridica

Posteriormente a Lei 8.242 de 12 de outubro de 1991, no seu art
10", deu nova redação ao art 260 da Lei 8.069190, remetendo ao Poder
Executivo a regulamentação por decreto.

No Decreto nO 794, de 5 de abril de 1993, o Poder Executivo,
estabeleceu o limite máximo para pessoa juridica de 1%. Já a pessoa fisica só
poderia contribuir com 6%, mesmo assim acumulativamente com outras
deduções previstas como por exemplo incentivo a cultura e audiovisual.

Apesar da lei que permite esta doação do imposto devido está em
funcionamento desde 1990, o número de pessoas que fazem esta contribuição'
é muito pequeno, porque a lei obriga que esta seja feita até o último dia útil do
ano-base de contnbuição.

Como é do conhecimento e compreensão de todos, os
contnbuintes do imposto de renda só vão fazer suas declarações na data
exigida pela Receita Federal, que em geral é em abril do ano seguinte.
Ninguém no dia 31 de dezembro, está preocupado com declaração do imposto
de renda.

Este projeto de lei destina-se exatllmente a corrigir esta falba e
.gp~iciar que grande número de pessoas, tanto fisicas como juridicas, ao
fazerem suas declarações de imposto de renda, conhecedores que são do valor
do imposto devido, possam fazer a doação aos Fundos Municipais do
Municipio onde o cidadAo resida; ou no caso de inexistência deste ao Fundo
Estadual.

Este projeto tatnbém prevê que no formulário da declaração
(tanto em papel como pela internet) possa já constar campo específico para a
indicação da intenção do contnbuinte de doar ao fundo da criança e do
adolescente. A existência de campo especifico no formulário do IR estimulará
o contnbuinte que não conhece o Estatuto da Criatiça e do Adolescente, a
realizar esta doação no momento de sua declaração anual de rendinientos, sem
causar outros ônus ao contnbuinte.

Estes recursos ficando diretatnente destinado ao fundo municipal,
o contnbuinte pode acompanhar a aplicação desses recursos nos projetos para
melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes da sua cidade.

Também é objetivo deste projeto permitir que o contribuinte do
imposto de renda, que tiver efetuado doações, no ano base ou periodo de
apuração, que ultrapassar o rigido limite estabelecido na legislação vigente,
possa eventualmente utilizar o valor excedente da doação, para abater do
imposto de renda correspondente ao exercicio ou periodo de apuração
subsequente.

Deste modo, haverá um estimulo maior para doações aos fundos
dos direitos da criança e do adolescente, sem que ocorra acréscimo de
renúncia fiscal prevista na legislação em vigor.

LEGlSLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COOIlDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O ESTATIITO~
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I!

PARTE ESPECIAL

TÍTULO VIl
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPÍTULO I!
Das Infrações Administrativas e das Disposições Finais e Transitórias (artigos 245

a 267)

Disposições Finais e Transitórias (artigos 259 a 267)

Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na
declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente -~ nacional, estaduais ou municipais 
devidamente comprovadas, obedecidos oS limites estabelecidos em Decreto do
Presidente da República .

• Deduçiio na Declaraçiio de ajuste onual (art. IJ. m. da Lei número 8.383. de
301121199/).

• Artigo, "capul". com redaçíia dodap<la Lei n'8.242. de 12/101199/.
§ 1° (Revogado pela Lei nO 9.532, de 10/1211997).

§ io Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Cri:mça e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de
aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente
percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente, órfllo ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3°, VI, da
Constituição Federal. .

§ 3° O Departatnento da Receita Federal, do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos
Fundos, nos termos deste artigo.

• § 3'acrescldo pela Lei n'8.242. de 1211011991.

§ 4° O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de
fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo.

• § 4'acrescido pela leI n'8.242. de 12'ID//991.

LEI N° 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991

CRIA O CONSELHO NACIONAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CONANDA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Por estas razões,. espeto contar CllIlI ~. apoio dos ilustres colegas
parlamentares para a aprovação desta nossa proposta:

Sala das Sessões, em .2..1t de OG:. de 1999

Art. 10. Os artigos 132, 139 e 260 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 132. Em cada municipio lmverá, no minimo, um Conselho
Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade
local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho
Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente e a fiscalizaç!o do Ministério Público.
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Art. 260. Os contribuintes podcriio deduzir do imposto devido, na
declaraçAo do Imposto Sobre a Renda, o total das doações feitas aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente • nacional,
estaduais ou municipais· devidamente comprovadas, obedecidos os
limites estabelecidos em decreto do Presidente da República.
§ 1· .
§2" .
§ 3·. O Departamento da Receita Federal, do Ministério da
Economia, Fazenda e Plllllejamento, regulmnentaIá a comprovaçio
das doações feitas aos Fundos, nos termos deste artigo.
§ 4·. O Minstério Público detenninará em cada comarca a forma de
fiscalizaçâo da aplicaçAo, pelo Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do AdoIeséente, dos incenivos fiscais referidos neste
artigo."

Art. 1I. Esta Lei entra em vigor na d!Ila de sua publicaçio.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

FERNANDO COLLOR - Presidente da República.
Margarida Procópio.

DECRETO N° 794 DE 05 DE ABRIL DE 1993.

ESTABELECE LIMITE DE DEDUÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS
PESSOAS JURíDICAS
CORRESPONDENTE ÀS DOAÇÕES EM
FAY,OR DOS FUNi>Os DOS DIREITOS
DA ÇRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Art. 1·. O limite máximo de deduçio do Imposto sobre a Renda devido na
apuraçIo mensal das pessoas juridicas, correspondente ao total das doações
efetuadas no m!s, é fixado em um por cento.

Art. 2°. Excepcionalmente, no 8I1o-calendário de 1992 e, na hipótese de a
pessoa juridica usufruir da prerrogativa conferida pela Portaria MEFP n· 441 de
27 de maio de 1992, o limite máximo de que trata o artigo anterior serà de um'por
cento do Imposto sobre a Renda devido, apurado no balanço ou balancete
semestral.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N2 1.301, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a. Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispOe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
lI)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. l° O An. 3· da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1.995,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 4°:

uArt.3°..................................................................................................•.""

§ 4· Não se aplicam as vedações do § 2° às infrações de triDsito,
previstas na Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1.997, Código de
Trânsito Brasileiro, na sua legislação complementar ou lWl

resoluções do órgão competente."

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

JUSTIFICATIVA

Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro as multas por
ínfulções de trânsito foram consideravelmente aumentadas. entnmdo, inclusive,
no cõmputo do Úldice da inflação. Esse aumento foi válido para inibir os abusos
de motoristas que, preocupados com o valor da multa, passaram a dirillÚ' com
mais zelo e respeito às normas de trânsito.

Por outro lado, multiplicaram-se os abusos dos agentes e das
autoridades de trânsito, vez que o trânsito passou a ser considenável fonte de
renda para os governos, havendo denúncias da existência de verdadeira Úldústria
de multas em vários estados e municipios. Não sená estranho se, em breve,
tivennos uma CPl do Trânsito para apurar tais irregularidades.

Mas, continuando, a regra, no Código, é a da elabornção do auto de
ínfulção na presença do condutor, a exceção é a sua Dão presença. Entretanto, a
regra tornou-se exceção e esta tomou-se regra, possibilitando verdadeiros
abusos por parte dos que dirigem os órgãos de trânsito. Os famosos radares
estio sendo questionados, vez que há denúncias de aparelhos mal regulados,
com erros absurdos.

Sendo vítima de tais abusos, o cidadão recorre ao órgão compe,tente
para questionar a multa. Aqui, mais abusos, vez que os prazos do Código não
estão sendo respeitados, os julgamentos dos recursos são injustos e não
possibilitam nenhwna possibilidade de questionamento. Recorrer ao Poder
Judiciário é caro, ainda mais oneroso para o cidadilo que o valor da multa.
Assim, revoltado e aviltado em seus direitos paga a multa injusta para não ter
seu veiculo apreendido.

A proposição é duplamente útil, vez que corrige tais injustiças,
possibilitando ao cidadilo o recurso ao Poder Judiciário, de fonna menos
onerosa; também exigirá mais zelo na elaboração de multas por parte das
autoridades de trânsito.

Pelo seu grande interesse social, de reclamo urgente da sociedade.
aviltada no sagrado direito do contraditório e ampla defesa pelo Poder
Judiciário, é que solicito aos colegas parlamentares a sua aprovação.

Coloco anexo à justificativa um editorial do Joma! O Estado de São
Paulo, que bem ilustra meus argumentos. \qq

Sala das Sessões, em 15 dejunho~. t ~~

ERTO FRAGA''.'
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o ESTADO DE SÃO PAULO
Quarta-Feira, 26 de maio de 1999

Mina de ouro no trânsito

Setembro de 1999

OCódigo de Trânsito Bra
sileiro (CTB) transfor
mou-se numa fonte segu

ra de arrecadação tanto para os
pequenos municípios do Estado
como para a própria capital.
Equipamentos eletrônicos de
senvolvidos para flagrar moto
ristas infratores multiplicam-se
pelas ruas e os fiscais de trânsi
to estão mais dispostos do que
nunca a preencher seus taloná
rios de multas. Foram orienta
dos para isso. A orientação ao
motorista foi esquecida. Quem
está ao volante pa-
rece ser visto ape- Arrecadacão farta
nas corno um cri- result~uno
minoso a ser per- florescimento da
seguido e flagra- próspera
do. Os resultados "indústria da
são imediatos: as- multa" no Estado
sustada com os al- - •
tos valores das
multas, com os ju-
ros que engrossam em caso de
atraso no pagamento e com a in
definição nos critérios de jUlga
mento dos recursos, a maioria
dos motoristas paga pelos seus
erros - mesmo que não tenha c0

metido nenhuma infração - as
sim que recebe as notificações
de multas. garantindo um fluxo
permanente para os tesouros
municipais.

A fiscalização, mesmo nas
ruas das mais pacatas cidades, e
a conseqüente arrecadação far
ta - em São Paulo, as multas já
são a terceira receita da Prefei
tura -, resultou no florescimen-

to da "indústria da multa" no
Estado, cuja "produtividade"
aumenta em ritmo de fazer inve
ja a qualquer indústria.

Reportagem publicada pelo
Estado mostrou que, como sem
pre que os governos exageram
no seu zelo fiscalizatório, a fisca
lização do trânsito se tornou
uma ameaça à população. Agen
tes mal preparados, equipamen
tos mal regulados e o amadoris
mo na leitura de fotos provo
cam erros grotescos. Enquanto
dormem em suas cidades, moto
ristas do interior são multados
na capital. E muitos paulista
nos estão sendo punidos por in
frações das mais diversas come
tidas em municípios onde nun
ca estiveram.

A caça aos infratores faz que
prefeituras como Caraguatatu
ba e Sorocaba emitam 3 mil mul
tas por mês. No primeiro municí
pio, uma frota de 12 mil veículos
é vigiada por dois radares e 13
fiscais. Sorocaba, por sua vez, é
uma das recordistas em instala
ções de radares: para os seus 170
mil veículos, há 74 equipamen
tos, apenas 26 menos do que em
São Paulo, por onde cmulam
4,5 milhões de carros. Somando
a arrecadação dessas duas cida
des à de outros cinco pequenos e

médios municí
pios do:h1terior 
Sumaré. Limeira,
Mogi-Goaçu, Jun
diaí e Santa Bár
bara d'Oeste -, o

total recolhido
com multas che
ga a R$ 1 milhão
por mês.

As autoridades municipais es
tão radiantes e garantem que es
sa nova fonte de receita nada
mais é que o resultado do cum
primento do Código d~ Trânsi
to. Cumprimento por parte do
motorista, porque da parte que
cabe ao próprio poder público
pouco foi feito. O destino dessa
arrecadaÇão, por exemplo, é, na
maior parte das cidades, ainda
desconhecido.

São Paulo é um dos municí
pios que teÍ!Dam em empregar
em obras de tapa-buracos o di
nheiro das multas, o que é proibi
do pelo código. Do total de R$
265,18 milhões arrecadados no
ano que passou, a Companhia de
Engenharia de Tráfego·- destina
tária legal desses recursos - rece
beu apenas R$ 165 milhões de do
tação orçamentária. Ninguém sa
be dizer se a verba é parte da ar
recadação de multas ou não. E.
ainda que seja, o que foi feito dos
outros R$ 100 milhões? Não ser
viram. certamente, para melho
rar a formação e a educação do
motorista nem para reestruturar
os organismos de trânsito.

Se esse dinheiro tivesse sido
aplicado como devido. a tranqüi
lidade nas ruas teria aumenta
do, a engenharia de tráfego esta
ria mais desenvolvida e a popu
lação não sofreria tanto nos con
gestionamentos.
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LEGISLAÇÃO CITADA A.'\lEXADA PELA
COORDE);ACÃO OE ESTl"DOS lEGISLATIVOS· CeOl

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI o CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTULo I
Disposições Preliminares

Art. l°. O lninsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ I° Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas. veiculos e
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fms de circulação,
parada, estacionamento e operação de carga ou descarga

§ 2° O lninsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo,
no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar
esse direito.

§ 3° Os órgãos e eniidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito
do lninsito seguro. .

§ 4° (VETADO) " .
§ 5° Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional

de Trânsito darão prioridade em suas ações à defeSa da vida, nela incluida a
preservação da saúde e do meio ambiente.

M. 2°. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os
logradouros, os caminhos. as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu
uso regulamentado pelo órg!o ou entidade eom circunscrição sobre elas, de acordo
com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

Paràgrafo imico. Para os efeito5' deste Código, são consideradas vias
terrestres as praias abenas à circulação pública e as vias intemas pertencentes aos
condominios constituidos por unidades autônomas.
•••••••••••• •••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• • ; •••• ~' •••••• , o-o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.

DlSPÓE SOBRE OS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRlMINAIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULOU
Dos Juizados Especiais Cíveis

SEÇÃO I
Da Competência

Art. 3 - O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação.
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, asStnl
consideradas: -.

I • as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
ll- as enumeradas no art. 275, inciso Il, do Código de Processo Civil:
III - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao

fixado no inciso [ deste artigo.

§ l° Compete ao Juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados:
Il - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o

salário mínimo, observado o disposto no § I° do an. 8° desta Lei.
§ 2° Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também
as relativas a acidentes de trabalho, a residuos e ao estado e capacidade das
pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3° A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará eO! ~enimcia
ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hlpotese de
conciliação.
.....................................................................................................................................
............................................................................':';;. , ..

PROJETO DE LEI N~ 1.302, DE 1999
(Do Sr. Marcos Rolim)

Explicita o alcance da expressão "crimee conexos" referida pela
Lei nO 6. 6a3179.

(A COMISSJ\O DE CONSTITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\Q)

o CONGRESSO NACIONAL, no uso de suas atribuições, decreta:

Art. 1° O crime de tortura não se inclui no conceito de crime conexo
defmido no § l° do art. l° da Lei nO 6.683179.

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

JUSTIFICAlWA

A Lei n° 6.683179 estabeleceu em seu ano 1°:

"Art. l~ E concedida amstla a lodos quantos. /la período
compreendido entre 1 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
come/eram CrImes polfricos ou conexos com estes, crimes eleitorais,
aos que tiveram seus direitos polí/icos suspensos e aos servidores da
Adminisrração Direta e //ldireta, de Fulldações Vinculadas ao Poder
Público. aos servidores dos Poderes Legisla/ivo e JudiciárlD. aos
militares e aos dirigenles e representames sindicais, punidos com
jimdamento em Atos //lS/ituclonals e Complemelllares.

§ l'Consideram-se conexos, pora efeito deste artigo. os crimes
de qualquer natureza relacionados com crimes pol(/ícos ou
praticados par motilJação política.

§ 2° Excetuam-se dos beneficios da anistia os que foram
condenados pela prática de crimes de terrorismo. assalto, seqüestro e
atentado pessoal.

o § I° do ar!. I° da sobredita Lei tentou introduzir em nosso
ordenamento jurídico conceito diverso daquele tradicionalmente utilizado pela
melhor doutrina em relação á conexidade eDtre crimes.

Entendemos. assim como toda a boa doutrina do Direito Processual
Penal e Penal, que os crimes de tortura não são alcançados pela conexão defmida
na Lei n° 6.683179.

É pacifico o entendimento jurídico no sentido de que a conexão entre
crimes há de ser objetiva e necessária NoUtros termos, o crime antecedente (por
exemplo, deserção) há de ser necessário ao crime subsequente (de subversão). Ou
é assim, ou não h:i ligação. nexo, entre eles.

Esse nexo, todavia, não ocorre. Não é preciso desertar. para o
comettrnenlD do crime poJitico de subversão. Ausentar-se o militar. por menos de
oito dias, da unidade em que serve, não significa deserção. Dentro desse prazo.
pode ele praticar vários crimes de subversão. Há subversão. sem deserção:
portanto. sem nexo, de qualquer natureza.-entre eles.

No sistema jurídico penal brasileiro. e adotada a teoria objetiva de
conexão de crimes, que se opõe. logicamente. á teoria da conexão subjetiva

Para a conexão de crimes. exige-se relação lógica de causa e efeito. Ea
causalidade delitual, entre dois ou mais crimes. que forma o nexo entre eles.

Ede CARNELlJITl o magistério segundo o qual a conexão é posição
intermédia. "Ira ['uni/á e la dtversitá:piucose o piufa/li SO/lO cO/lessi qua/ldo hano
non turti ma a/cuni elementi in comune" (Le=one sul Processo Penale. 1, 131, ed.
1941, apud MARCELO f.0RTES BARBOSA, Rev. dos Trib., 4591289).

É lógico. Um fato não se constitui em elemen.to causal d~ outro, s~ n~o
é comum à natureza desse outro. Se se repelem, se incoexlstentes ou mcompativelS,
não participa, o antecedente, da causalidade existencial do conseqüente.
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Pode suceder que o mesmo sujeito pratique vàrios crimes sem que
cnlre eles haja qualquer ligação. Assim. o sujeito pode praticar um furto: dias
depois um homicídio. Não há qualquer circunstância comum entre os dois crimes. a
nio ser a identidade do agente. São independentes.

Ao contràrio, pode acontecer qne exista um liame. um nexo entre os
delitos. Neste caso, fala-se em crimes conexos. Assim, o sujeito pode cometer uma
iDftaçilo para ocultar outra Então, não temos delitos independentes. pois estão
ligados por um liame.

Pergunta-se: em que circunstâncias se poderá tipulCar a hedionda
pntlca de torturas dentre aqueles crimes conexos definidos pela lei de anistia?
Avente-se, um exemplo.

É fato que a Corte Interamericana de Justiça, sediada em San José da
C05ta Rica, já condenou veementemente, as anistias concedidas por diversos países
,pca tonuradores e genocidas.

As leis do "perdão" e da "reconciliação nacional" que representam
lDistia a criminosos, não poderiam, jamais. contrariar os princípios gerais da
humanidade.

Do mesmo modo, a qualificação j~dica e penal dos fatos alhures se
baseia em diversas nonnas internacionais ratificadas pelo Brasil. entre as quais, a
Convenção das Nações Unidas de 9 de dezembro de 1948. contra o genocidio.
ratificado pelo Brasil através do Decreto nO 30.822. de 6 de maio de 1952. que
promulga a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocidio.
conc:luida em Paris. a 11 de dezembro de 1948. por ocasião da III Sessão da
Assembléia Geral das Nações Unidas e a resolução de dezembro de 1973 da
Assembléia Geral da ONU, sobre os julgamento de crimes contra a humanidade.

Segundo essas normas internacionais, todos os Estados do mundo são
obrigados a perseguir autores de crimes contra os direitos da pessoa humana
colaborando para a efetivação da punição.

Recentemente, em pronunciamento feito no Plenário do Supremo
Tn"bunal Federal, o Exmo. Sr. Dr. Presidente daquela Corte, Ministro Celso de
Mello· por ocasião da passagem dos 49 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos· asseverou:

(. ..) O Brasil • que subscreveu esse documento extraordinárIO
no próprto ato de sua promulgação - ainda está em débito com seu
povo na efetivaçãO das promessas essenciOls contIdas na Declaração
Universal. cuJo texto, maIS do que simples reposItório de verdades
fundamentais e de compromissos irrenunciáveIS, deve constituir, no
plano doméstico dos Estados Nac/onois. o instrumento de reali=ação
permanente dos direitos e das liberdades nele proclamados. A
~c1aração Universal dos Direitos da pessoa Immana deve
representar, na consciênCIa dos governantes responsáveis e dos
Estados compromelldos com a causa da Izberdade, da jusl1ça, da pa=
entre os povos e da democracia, o elemento VItal e impulsionador de
medidas que. de um lado. visem a banIr. das relações entre as pessoas
e o poder estatal. o medo da opressão e, de outro, tendam a evItar a
frustração dos sonhos que buscam dar um senl1d,? de concreIa
efetividade às legitimas aspIrações do ser humano. E preciso. POIS,
qII4 o Estado. ao magnificar e valori::ar o real sentida que mspIra a
Declaração Universal dos Direi/os da Pessoas Humanas, pratUJue,
sem restrições, sem omissões e sem tergIVersações. os postulados que
esse extraordinário documento de proteção internacIOnal consagra em
favor de toda a hwnanidade. Hoje. porlanto, mQlS do que uma dala
~estida de significaçãO histórica, é dia de renovação de nossos
compromissos com a'cimsa Ijos direitos essenciais da pessoa humana.
.:;,Os'·, deveres irrenuncidveis que emanam desse instrumento
internacional incidem sobie o Estado braSIleIro de modo pleno,
Impondo.,lhe a execução responsável e conseqüente dos compromISSOS
institl(idos em favor da defesa e proIeção da imegrldade de todas as

·'pessoas. ... Que este' mamemo possa representar a celebração de um
rito de passagem que nos permita construir, a pamr de agora e com

os olhos voltados pora o milênio acfvememe. um sistema fundado na
. justiça social•. no respeito aos direiIos jundamemais da pessoa e na
oorm~ção de nossa fé na essencial digmdade que se revela merenl.
Q' iodos os' seres húmanos.' Esté é o nosso desejo. Este é o nosso
empenho. Este deve ser o nosso compromisso. ..

Estes são os fundamentos que enfocam o presente Projeto de Lei, que
estamos propondo e para o qual esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares para viabilizar sua aprovação.

Saladas Sessões, em ..2fdejunho de 1999.

Deputado Federal Marcos Rolirn
PTtRs-

"LEGISLAÇÃO CITADA A:'iEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979

CONCEDE ANISTIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS.

An. l° - É concedida anistia a todos quantos. !la periodo compreendido entre 2
de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. come[~ram crimes políticos ou conexos
com estes. crimes eleitorais. aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indrreta de Fundações vmculadas ao Poder
Público. aos servidores dos Poderes LegislatiVO e Judiciário. aos ml1itares e aos
dirigentes e representantes smdicais. pumdos com fundamento em Atos !nstltucionais
e Complementares (Vetado).

§ I° ConsIderam-se conexos. para efeito deste anigo. os crimes de qualquer
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motIvação política

§ 2° Excetuam-se dos beneficios da anistia os que foram condenados pela prática
de crimes de terrorismo. assalto. seqüestro e atentado pessoal.

§ 3° Terá direito á reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por
Ato Institucional. que foi obrigada a pedir exoneração do respec!lvo cargo para poder
habilitar-se ao montepio militar. obedecidas as exigências do art. 3°.

DECRETO N° 30.822, DE 06 DE MAIO DE 1952

PROMULGA A CONVENÇÃO PARA A
PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO
CRIME DEGENOCIDIO. CONCLUÍDA
EM PARIS. A 11 DE DEZEMBRO DE
1948. POR OCASIÃO DA III SESSÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL DAS :'JAÇÕES
UNIDAS.

- Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio

Art. 1° - As partes Contratantes confmnam que genocídio. quer cometido em
tempo de paz quer em tempo 'de guerra é um crime contra o Direito Internacional.
que elas se comprometem a prevenir e a punrr.
.....................................................,; , , .

PROJETO DE LEI N~ 1.303, DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa)

Modifica o art. 108 da Lei nQ 9.503, de 1997, que institui o
Código de Trãnsito Brasileiro.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N2 4.571. DE 1998)

o Congresso Nacional doerem:

Art. 1° O art. 108 da Lei n° 9 503. de 1997. que mstitui o Código

de Trânsito Brasileiro. passa a vigorar com a segwnte redação:
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"Ar/. /08. Onde não houver Imha regular de ônibus.

J autorl=ado o transporte de passageiros em veiculo de carga ou mulo, desde

que obedecidas as condições de .'iegurança estabelecidas neste Código e pelo

CONTRAN. .. (NR)

An. 2' ESla lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Andou bem o legislador ao emprestar, em geral, mOlS rigor á no'"
lei de trânsito. Nalguns poucos aspectos. todavIa.. excedeu-se em exigêncIas. lmpnmmdo a
legtslação toques dissonantes da realidade brasileira.

E o caso da redação oferecida ao art. 108. que mua do transporte

de passageIras em \elculo de carga. ou mlsto Segundo o dlsposllI1/o. essa prática só pode

ter lugar onde não exl5ta lInha regular de ônibus - mandamento bastante razoavel. há de se

conVIr,

o problema começa quando se passa a exigir, para a realização do

referido transporte. a penmssão da autoridade com clrcunscnção sobre a via - leia·se
órgãos executivos rodoviàrios da União. Estados ou MUDIcipíos. Longe das sedes dessas

entidades. os Interessados. gente do mtenor. são obngados a se submeter a procedimento

burocratico custoso e que pouco beneficio pode trazer para o controle de segurança. do
mmspone.

Obtida., a autorização, concedida a titulo precário, fica. o

trnnsportadar sabendo que não poderá exercer sua aUV1dade. naquelas circumtâncías, por

mais de doze meses. prazo fixado pela lei para que a autoridade pública ímplante linha

regular de ônibus com a finalIdade de supnr a carência de transpone que redundou na
utilização de veiculos mistos ou de carga p!U'3. a condução de passageiros.,

Muito bem mtencionada a determinação do legislador, não fosse
ínexeqüível em boa parte dos casos. Há. síruaçàes em que. SImplesmente, não aparecem

interessados em manter wna linha de ómbus nos trajetos sCf\1dos. a titulo precário. pelos

veículos de carga. Tampouco tem o Poder Público condições. especialmente: em

localidades maIS pobres. de arcar com o ônus da Implantação de wn seIVIço regular para

substitwr cada demanda atendida por este "transpone alternativo". Demais, necessário
reconhecer. hã percursos que. pela precariedade da vIa. nào têm condições de ser
cwnpndos em ónibus. restando o caminhão como aJternatlva de tran.sporte de grande

capacIdade.

Essas l1IZÕeS fazem·nos acreditar que o ar!. 10& do Código de
TrânsIto Brasileiro precisa ser símplificado. Não se trata de diminuir o rigor da lei, senão

de coníerir·lhe efetividade. Continuará sendo preciso que o veiculo de carga ou misto
posto a operar na condução de passageiros obedeça as condições de segurança

estabelecidas pelo CONTRAN. Como todos ÓS outros veiculas. esses também teIio que
ser submetIdos a vls10na anual obrigatóna. Par fim. pennanecerdcom a polícia rodovima

a responsabilidade de fiscalizar o cumpnmenio das medidas esratuidas pelo CONTRAN,
sendo essa a pnnctpal proVIdência para que a segurança do rranspone seja. de fato.
garantida. ,'"

Por todo o exposto. conto com a colaboração dos Hustre Pares

para a aprovação deste projeto de lei,

"LEGISLAÇ,~O CITADA A:-iEXADA PELA
COORDE:\AÇÁO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N' 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI () C6D1GO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

"""""", ,.".,.. ,." .. , , , " ,

CAPiTULO IX
Dos Vdculos

.. ,., , ,.. ,",." , ,'.,.., , , , ..

SEçAoll
Da Segurança dos Veiculas

Art. 108 - Onde não houver linha regular de ônibus. a autoridade com
clrcunscnção sobre a VIa poderá autonzar. a titulo precário, o transporte de
passageiros em veiculo de c:lfga ou misto, desde que obedecidas as condições de
segurança estabeleCidas neste Código epelo CONTRAN. '

Parãgrafo úmco. A autorização citada no "caput" n:1o podem exceder a doze
meses. prnzo a pattlr do qual a autoridade públí;a responsável deveri implantar o
serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em confonnidade com a
legíslação peninente e com os dispositivos deste C9digo.

• I'drâC{ra/n úmCi! (J1.:n'\('fdo pdc' I r:!f 11 '1J.li02. dI! 21 01 19Wi.

PROJETO DE LEI N2 1.304, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Modifica a Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que in8titui
o SIMPLES, para viabilizar o enquadramento das empre.as que
estejam regula.rizando seus débitos.

(AS COMISSOES DE ECOnOMIA, INDOSTRIA E COM1:RCIO; DE FIHAIlÇAS E
TRIBUTAÇl\O (m:RITO); E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E jJE II!DAÇ10
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional, com base nos arts. 24, inciso I.

48, inciso. I, 61, "caput·, e 179, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1° Esta Lei tem por objeto facilitar o enquadramento

no SIMPLES das empresas que eslejam regularizando seus débitos com a

Unillo e o INSS.

Art. 2° OS incisos XV--e XVI do art. 90 da Lei n" 9.317. de

5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9° .

XV - que tenha débito inscrito em Divida Ativa da Unilo

ou do Institulo Nacional do Seguro Social- INSS, exceto se sua exigibilidade

estiver suspensa ou tiver adotado, fonnalmente, por qualquer meio. as

providências necessárias á sua liquidação.

XVI - cujo Iilular, ou sócio que participe ae seu capital

com mais de 10% (dez por cento), esteja inscrito na Divida Ativa da Unilo ou

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, exceto se sua exigibiHdade

estiver suspensa ou tiver adotado, fonnalmente, por qualquer meio. ai

providências necessárias à sua liquidação.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubUcação.

JUSTIFICAÇÃO

Inúmeras propostas têm tramitado com vistas à ampliaçAo

das hipóleses que pennitem a adesllo das pessoasjuridicas ao SIMPLES.

Em nosso caso, pretendemos apenas que se elimine I

vedação incondicional áquelas empresas e ao seu titular que tenham débltot

inscritos em Divida Ativa da União ou do INSS,

Muitas vezes, depois da inscriç1io, a pessoa jurfdiCl ou

fisica eslá negociando a regularização de seu débito. para evitar I execuçio

judicial, mas os procedimentos nem:sempre 5110 rápidos. .
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Avedação ao ingresso no SIMPLES pode, nesses casos,

até, dificultar ou impedir a volta à normalidade, que-a empresa está buscando

dentro de uma nova sistemática de pagamento de seus tributos.

Manter a vedação nos termos atuais poderia levar o

Tesouro a não recuperar seus créditos e as pessoas jurídica e físca, continuar
inadímpiindo suas obrigações tributárias, além. é claro. do principal fator que é

gerar novos empregos.

Superiores. ao Procurador-Geral da ReEública e aos cidadãos. na fonua e nos casos
previstos nesta Constituição. .

TITULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPiTIJLOI
Dos Principias Gerais da Atividade Econômica

Espero, assim, contar com o apoio de meus ilustres
Pares.

Sala das Sessões, em Z!f de~ de 1999.

Art. 179 - A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municipios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte. assim defmidas em lei, tratamento
juridico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e crediticias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.

~
PDTISP

"LEGISLAÇ'\O CITADA AI',EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTll>OS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

., .

TÍTULom
Da Organização dQEstado

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

CAPÍTIJLO'II
Da União

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

Art. 24 - Compete à União, aos Estados .e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I - direito tributário, fmanceiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

TITULOrv
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO r
Do Poder Legislativo

LEI N° 9.317, DE OS DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O REGIME
TRJBUTÁRlO DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
INSTITUI O SISTEMA INTEGRADO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE - SIMPLES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCLo\S.

CAPiTIJLOV
Das Vedações á Opção

Ar!. 9° - Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa juridica:

xv - que tenha débito inscrito em Divida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social- INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital c:om mais de 10% (dez
por cento), esteja inscrito em Divida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS. cuja exigibilidade não esteja suspensa:

PROJETO DE LEI N~ 1.305, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera a Lei nQ 9.504, de 30 de setembro de 1997 que "estabelece
normas para as eleições" a fim de tratar de distribuição de
material de campanha.

IA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta.

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art, 48 • Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, não exigida esta para o especificado nos amgos 49. 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União. especialmente sobre:

1- sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas:

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

alteração:
Art. 1°: A lei ri' 9.504. de 1997, passa a vigorar com a segUinte

'Art.38°..

§ 1 º: A distnbúlçáo do material Citado no Caput será permitido
~~ev~~o~.'a da eleição. até 100 Icem) melros da mesa receptora

§ 20:

Art. 2°; Revoga-se o inCISO 11 do § 5'. do Art. 39.

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Ar!. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso
Nacional. ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais

Art. 3'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.
revogando-se as dISpOSições em contrano

JUSTIFICAÇÃO

. _ E fato que tal prática continua acontecendo mesmo diante da
~rolblçaO d~ lei eleitoral. Há que se perceber que tal fato denota u";'a falta de isonomia
as ~ondlçces de competição dos candidatos no dia da eleição, principalmente nas

elelçoes proporCionais. A Igualdade de condições de competição é primordial para
bom andamento da dlspula democrática. o
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Além disso. a prática mostra que o costume eleitoral brasileiro
está em desacordo com a norma eleItoral vIgente. Sabe-se que a lei de um modo
geral. é feita para orientar e reger os costumes. No entanto. na lei eXiste a premissa de
que deve-se baseá-Ia nos costumes. Portanto. se os costumes estão chocando-se à
norma vigente. para um tratamento honesto da situação propõe-se a adaptação da
norma em vIgor aos costumes da maioria.

Outro aspecto que não pode ser esquecido é que o Instituto
democrático pressupõe a pluralidade de opiniões e POSIções Ideológicas convivendo
de forma harmoniosa. além da liberdade na manifestação das mesmas. A distribuição
de materiais de campanha no dia da eleição nada mais é do que a mais pura
manifestação destes pnnciplos democráticos, desde que respeitada a ordem pública.

Com esta providência acreditamos estar prestando um grande
beneficio a consolidação da estabiiidade democrática do país por garantir isonomia
para a disputa. liberdade e adequação da norma ao costume da maioria.

"~"-"'".~ .._"''/
.~\L\('f~ /
Del> táltio!(onaldo ascC!!!cellos

, Deputado Federali MG
\ Vice-líder do PFL

"LEGISL\Ç'-\O CITADA A;'I;EXADA PELA
COORDE:\,.\Ç'-\O DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N" 9.504. DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE 'JORMAS PARA AS
ELEIÇÓES.

Da Propaganda Eleitora! em Geral

Art. 38 - Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos. volantes e
outros impressos. os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido.
coligação ou candidato.

Art. 39 - A realização de qualquer ato de propaganda panidária ou eleitoral. em
recinto aberto ou fechado. não depende de licença da policia.

§ S'Constltuem crimes. no dia da eleição. puniveis com detenção. de .eis meses
a um ano. com a alternatlva de prestação de serviços á comunidade pelo mesmo
período. e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I . o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou
carreata:

II - a distribuição de material de propaganda politica. inclusive volantes e outros
impressos. ou a prática de aliciamento. coação ou manifestação tendentes a infl~ir na
vontade do eleitor.

PROJETO DE LEI N2 1.306, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Determina que as capelas dos hospitais públicos n40 tenham
imagens e nem privilegiem nenhuma religião, permitindo a sua
utilização por qualquer entidade religiosa.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional d=ta:

Art. 1· É vedada a afixação ,!/imagens ou símbolos religioS05 em

capelas de hospitais públicos.

Art. 2· É permitida a utilização dos locais de cultos religiosos de

hospitais publicas por qualquer entidade religiosa.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

O presente Projeto de Lei pretende vedar a afixação de imagens
ou de simbolos religiosos em locais públicos, especificamente nas capelas de hospitais
pUblicos. OutroSSim, nessa lInha. libera a utilização desses locais a qualquer entidade
religiosa.

A inicianva se JustIfica pelo fato de o an. 5°~ inciso VI. da
Constituição FederaL assegurar o direito fundamental de liberdade de religião. incluích
nessa Idéia a liberdade de exerC1ClO de cultos rehgiosos e proteção aos locais de culto e a

suas liturgIas.

O Estado brasileiro não pode adotar nenhuma religião oficial. ou
ainda patrocinar ou manter determInada crença religiosa as custas do erário pUblico. Ao
revés, cabe ao nosso Estado, de opção laica, proteger o pluralismo religioso. mantendo-se
afastado das ideolOgIas das religiões de seus nacionaIS.

A separnção Esrad])-Igreja só não é absoluta em nosso
ordenamento Juridico porque o Estado sempre poderá atuar no exercicio de seu poder de
polícia e DO sentido de cooperação com as entidades religiosas visando ao interesse

pUbli~o. consoante o disposto no mClso I do ano 19 de Constituição Federal.

A proposição ora apresentada alVItra. portanto. a igualdade de
manifestação de todas as crenças adotadas pelos cidadãos brasileiros, motivo pelo qual
COlIJa>'... .um o apoio dos nobres Pares do Congresso Nacional para a sua aprovação.

"LEGISLAC.:i.O CITADA A:"IEXADA PELA
COORDE:\AÇ.-i.O DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.. ,,, " , ..

TiTIJLO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPiTULO r
Dos Direitos e Deveres lndividwris e Coletivos

Art. S' - Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileIros e aOS estran2eiros residentes no País a inVIOlabilidade do
direito á vida, à Iíberdade. á igualdade: à segurança e à propríedade, nos termos
seguintes:
................................., "., , ,., .

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença., sendo assegurado o
livre exercicio dos cultos religiosos e garantida. na forma da lei. a proteção aos locais
de culto e a suas liturgIas;

TiTULom
Da Organização do Estado

CAPiTULO I
Da OrganIzação PolítiCO-Administrativa

., , , , , , .

Art. 19 - É vedado á União. aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igreias. subvencioná-los, embaraçar-lhes o
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funcionamento ou manler com eles ou seus representantes relações de dependência
ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de inleresse publico:

II - recusar fé aos documenlos públicos:
III - criar dislinções entre brasileiros ali preferênCIas entre si.

Desde a data da última revisão, em janeiro de 1995, o Chefe do Poder
Executivo. antes detentor da iniciativa privativa para a concessão de revlsão geral. nada fez
para assegurar a preservação do poder de compra das remunerações dos servidores publicas
fedemis.

PROJETO DE LEI N2 1. 307, DE 1999
(SRS. WALTER PINHEIRO E PAULO PA1M)

Em visla disso, até junho de 1999. os salários dos servidores publicas,
as remunerações dos servidores públicos acumularam perdas de quase 49%. como demonstra
a seguinte tabela:

íNDICES ACUMULADOS
IGP·M I IGP-DI I INPC IPCA

Regulamenta o disposto no art. 37, inciso X da Constituição
Federal # e dá outras providências.

47.33% I 48.87% I 47.73% 48.85%
:\fEDIA DOS INDlCES=48,16%

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART. 61, §
12, INCISO II, ALINEA "a'" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 137, §
12, INCICO II, ALINEA "b" DO RICD). OFICIE-SE AO PRIMEIRO AUTOR,
SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇAO. PUBLIQUE-SE)

oCONGRESSO NACIONAL decrela:

Inobstante. diversas categorias e carreira do serviço público. civis e
militares. obtiveram revisões parcims. por melO de ,gratificações - t:m alguns casos. com
índices superiores aos supra citados. Esse. sem dúvida. é um tàtor de desequilíbrio. uma vez
que as gratiticações concedIdas. ~m alguns casos. tiveram nào apenas o fim de recuperar
perdas comparnuva.c;. ma!> também de repor, de tonna diferenCIada. perda.o:; infla.cionárias
acumuladas no penodo 1995-1998. Isso extge tratamento cuidadoso. nesse momento, para
que não se produza novas distorções. No futuro. no entanto. essas revisões parciais deverão
levar em conta a reVisão geral na data~base. de modo que nào se contamine um tipo de
aumento com outro.

Art. 1o E~ta lei regulamenta o dispo~to no an. 37, inciso X. da
Consuluição Fedem/. com a redação dada pela Emenda Conslnuc;onal nO 19, de 4 de junho
de 1998.

Art. 2°. A revisão 1!eral anual das remunerações e subsidios de que trata
o § 4° do art. 39 da Constituição Feder;/' dos servidores públicos civIS. membros de Poder.
detenlores de mandato eletivo e Minisltos de Estado, no ãmbito dos Poderes Legislativo,
Execuuvo e Judiciário, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Publico da União far
~e·á, anualmente, mediante leis especificas. oh!rervada a iniciativa privatíva em cada caso.
sempre no mês de junho de caçla ano. sem distinção de indices.

Art. 3°. A revisão de que trata o artigo 2· observará a média da variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. Indice de Preços ao
ConsumIdor Ampliado - IPCA. Índice Geral de Preços - Disponibilidade Inlema - IGP·DI, e
Índice G~ral de Preços - Mercado - rGp-M nos doze meses imediatamente anteriores. uu
desde a data da última revisão gerai. descontadas eventuais antecipações de reajuste
concedidos a titulo de revi,;ão gemI.

Demais disso. ê público e notório que a despesa com pessoal e
encargos da União vem sotrendo redução real nos últimos 5 anos. Não apenas porque não
houve revi~ geral. como porque os aumentos de arrecadação foram destinados não ao
pagamento de pessoal - ('I que implica em melhores servlços publicas - , custeio ou
ínvesumentas. mas para o pagamento de encargos tinanceiros da União. que são a verdadeíra
razão do déficil pubhco. neutrahzando o superavit primário do Tesouro. Na verdade, o
percentual de comprometimento da receita corrente líqwda com o pagamento de pessoal está
atualmente em menos de 40°'0. O que pennite a adoção. daqUI para o futuro. de uma regra de
reajuste que reflita a perda intlacionaria, apurada a partir da media. dos indices supra citados.

Assim. o reajuste necessário - de 48,16% - contonne a metodologia que
pmpomos, não ultrapassa a perda real dos salários Já ~erificada. nem gerará descompasso
futuro, pois o comporramenlo da arrecadação permilirá que a despesa com pessoal se
mantenha em patamares compatíveis com a receita.

Essa proposla. portanto. não apenas IOslitui uma metodologia
compatível com o teXlo constituCIonal vigente. como alende ao pnncipio da irredutibilidade
salarial e respeita ao interesse publico. sem gerar desequílibrios ou distorções a curto, médío
ou longo prazos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

Por isso. espemmos contar com a aprovação da presente proposta e o
apoio dos ilustres Pares. em beneficio da valorizãção e reconhecimento dos servidores
pUblicos federais. e do cumprimento do dispositivo constitucional.

Dep. W.1t r pjnhe. o
PT-~A. .......-;::?

~--~

~~~~

3o/0~/Cf1Sala das Sessões,
Art. 5°. O disposto nesta J.ei não impede a concessão de revisões

parciais nas remunerações em função da reavali~ão ou recla..c;sificação de cargos decorrente
da vaionzação de certas alividades em função do mercado, peculiaridades do mercado de
trabalho. fatores tecnolo"i',os. e outros que determinem mudanças na sua classificação, desde
que suficiente motivada.... e explicitados os critérios utilizados para a fixação dos novos
\ulores de remuneração IIU subsidio. vedado o reajuste discnrnmatóno ou a utilização de
revisão parcial para recompostção da perda do poder aquistlivo das remunerações e subsidias.

Art. 6° Os valores do subSidio e da remuneração dos cargos e
empregos publitos serão publicados no Diáno Oficial da Umão ~empre que. por meio de leIS
especificas ou resultante da aplicação de revisão geral. os mesmos sofrerem alterações,

Art. 4°. Sempre que a inllação acumulada. apurada na forma do artigo
3° em periodo inferior a doze meses. atingir o percentual de dez por cento, será concedida. a
titulo de antecipação, revisão gemi. em percentual equivalente à inllação acumulada. que seIà
desconlado na data da revi,;ão geral de que lrata esla Lei.

Art. 7n Excepcionalmente. c;crá procedida revisão geral no mês de
junho de 1999. com efeitos linanceiros a partir de 5 de junho de 1999, extensiva aos
servidores públicos civis e militares da União. medianle a aplicação do percentual apurado na
forma do ar!. 3°. facultado aos Poderes Execullvo. Judiciário e Legislativo, ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público da União proceder à dedução. em cada caso. do
índice de reajuste decorrente das revisões parciais concedidas após 1° de janeiro de 1995,
inclusive mediante concessão ou elevação de gratificações ou adicionais. até o limite da
variação da inflação acumulada apurada na lãrma do art. 3°.

Art. 8°, Aplica-se o disposto nesta lei nos aposentados e pensionistas.
civis e militares. da U~ião.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TiTULO 1lI
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

. .

Art. qo. Esta Lei entra em vlgor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

CAPiTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I
DISPOSrçÕES GERAIS

A entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 19/98, em 5 de junho
de 1998. estabeleceu como obrigatória a revisão geral anual das remunerações dos selVÍdores
pUblicas.

Desde então, jà se passou um ano, mas nada foí feito. Nenhuma
iniciativa lãi adotada quer pelo Poder Executivo. quer pelos Podres Legislativo e Judiciário.
no sentido de promover a revisão geral dos vencimentos. remunerações e subsídios.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
principios de legalidade. impessoalidade. moralidade. publicidade e eficiência e.
também. ao seguinte:

*Redação dada ao caput pela Emenda Cons{f/uctonal nO 19 98.

. .
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x-a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o §
4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especílica, observada
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de indices;

*Redação dada ao INCISO pela Emenda Cnns/I/ucwnal n() 19 98.
XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundaci?nal. dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do ~IStntO Fede~~l e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes pohtlcos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumul~tivamente

ou não, incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, nao poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tnbur I
Federal;

*Redaçiio dada ao mciso pela r:menda Con.vlltUCmna! nD 19"98)

......................................................................" .
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998

MODIFICA O REGIME E DISPÕE SOBRE
PRINCÍPIOS E NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO
PúBLICA. SERVIDORES E AGENTES
pOLÍTICOS. CONTROLE DE DESPESAS E
FINANÇAS PúBLICAS E CUSTEIO DE
ATIVIDADES A CARGO DO DISTRITO
FEDERAL. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

As Mesas da Câmara dos Depulados e do Senado Federal, nos termos do
§ 3° do art. 60 da Conslituição Federal. promulgam esta Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°. Os incisos XIV e XXII do art. 2I e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete á União:

XN - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo
de bombeiros milítar do Distrito Federal, bem como preslar
assistência linanceira ao Distrito Federal para a execuçãq de
serviços públicos, por meio de fundo próprio;

XXii·~·~~~;~;~·~~··~~;:;i~~;·d~·~~ii~;;·;;;;;rltírna, aeroportuária e de
fronteiras;

·'Art. 22. Compele privativamente à União legislar sobre:

xxvii··~..~·~~~··~~;~;··d~··ii~i;~~ã~··~··~ontratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos tennos do art. 173, § l°, 1Il;

An. 2°. O § 2° do art. 27 e os inci~os V e VI do art. 29 da Constiruição
Federal passam a vigorar com a seguinte reªação. inserindo-se § 2" no art. 28 e
renumerando-se para § 1° o atual parágrafo úriico:

·'Art. 27 ·..·.················ .

§··2~: ..Õ·~~b~·ídi~ ..d~~··D~~~~~d~~··~~;~d~;;is se~á fixado por lei de
iniciativa da Assembléia LegIslatIva. na razao de. no ma.'amo.
setenta e cinco por cento daquele estabelecido. em espécie. para os
Deputados Federais. observado o que dispõem os arts. 39. § ~o. 57.
§ 7°, 150, li. 153, 1Il. e 153, § 2". l.

"Art. 28. .
§ 1°. Perderá o mandato o Gov.ernador que ~sul!ur outro cargo ou
função na administração púbhca direta ou mdlreta,. ressalvada a
posse em virtude de concurso público e observado o dISposto no art.
38.I,IVeV. . d
§ 2°. Os subsídios do Governador, do Vice-.Governador. e os
Secretários de Estado serão fixados por lei de mlClallva da
Assembléia l.egislativa. observado o que dispõem os arts. 37. Xl.
39. § 4°. 150.11, 153. 1Il. e 153. § 2°. 1:'

"Art. 29 ·· .. ···················· .

V - subsidios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fIXados por lei de iniciativa da Câmara Municipal.
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, 11. 153, m, e
153. § 2°. I;
VI - subsidio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara
Municipal. na razão de. no máximo. setenta e cinco por cento
daquele estabelecido. em espécie. para os Deputados Estaduais.
observado o que dispõem os arts. 39, § oi". 57. § 7°. 150.11. 153. m.
e 153, § 2°. I;

An. 3°. O caput, os incisos l. lI, V, VII, X. XI, XIIl. XIV. XV, XVl.
XVII e XIX e o § 3° do art. 37 da Conslituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação. acrescendo-se ao artigo os §§ 7" a 9":

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecerá aos pnncípios de legalidade. impessoalidade.
moralidade. publicidade e eficiência e. também. ao seguinte:

I - os cargos. empregos e funções públicas são acessiveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. assim
como aos estrangeiros, na forma da lei:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
tirulos. de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego. na forma prevista em lei. ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração:

v..·:···~···r;;;;~õ~~· ..d~···~·~~·i1~~·~· ..~~~;~;das exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comíssão, a
serem preenchidos por servidores de carr.eira no~ casos, condições.e
percentuais minimos previstos em lei. destmam-se apenas as
atribuições de direção, chefia e assessoramento:
.....................................................................
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
detinidos em lei especifica:

X·~·~·~~~;;;;~~~~ã~·d~;·~~·;;.;id~~~~·~·~bli~~~ e o subsidio de que trata
o § 4" do ano 39 somente poderão ser tixados ou alterados por lei
especifica. observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual. sempre na mesma data e sem
distinção de indices;
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autàrq~ica e
fundacional. dos membros de qualquer dos Poderes da Umão, dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municipios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes politicos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, p~rcebidos

cumulativameme ou não. incluidas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsidio mensal.
em espécie. dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

xÍii·:..é··~~d~d;;..~..~fu·~~·i~~ã~·~~·~~~;~;;;:~~ão de quaisquer espéc!es
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público; . .,
XIV - os acréscimos pecuniàrios percebidos por sefV1dor publtco
não serãó computados nem acumulados para tins de concessão de
acréscimos ulteriores:

XV - o subsidio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, r':,Ssal~a~o o disposto nos
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. ~9, § 4 . 150. li, 153, m. e
153. § 2". I: . .
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos pubhcos.
exceto. quando houver compatibilidade de horários. observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor: ., "
b) a de um cargo de professor com outro, tecmco ou Cientifico;
c) a de dpis cargos privativos de médiCO:
XVII - a'proibição de acumular estende-se a. et1?pregos ~ funções e
abrange aUiarquias. fundações, empresas pubhcas, SOCiedades de
economia mista. suas subsidiárias, e SOCiedades controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder público;
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XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mJSlà e de fundação. cabendo á lei complementar. neste
último caso. detinir as áreas de sua atuação:

§ 3°. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas á prestação dos serviços públicos em
geral. asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços:
II • o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo. observado o disposto no art. 5°.
Xe XXXIII:
1II - a disciplina da representação contra o exercicio negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 7°, A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de
cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite
o acesso a informações privilegiadas.
§ 8°. A autonomia gerencíal. orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato. a ser fifIRado entre seus administradores e o
poder público. que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade. cabendo á lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato:
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho. direitos.
obrigações e responsabilidade dos dirigentes:
III - a remuneração do pessoal.
§ 9°. O disposto no inciso XI aplica-se ás empresas públicas e ás
sociedades de economia mista e suas subsidiárias. que receberem
recursos da União. dos Estados. do Distrito Federal ou dos
Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeIo
em geral:'

Art. 4". O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 38. Ao servidor publico da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercicio de mandato eletivo, aplicam-se as
seguintes disposições:

Art. 5°. O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 39. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal. integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
§ 1°. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira:
II - os requisitos para a investidura:
1Il - as peculiaridades dos cargos.
§ 2°. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira facultada para isso, a
celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.
§ 3°. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no ano 7°, IV, VII, VIII, IX, XII. XIII, XV, XVI. XVII. XVIII, XIX,
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4°. O membro de Poder. o detentor de mandato eletivo. os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsidio tixado em parcela única
vedado o acréscimo de qualquer gratificação. adicional. abono.
prêmio. verba de representação ou outra espécie remuneratória
obedecido. em qualquer caso, o disposto no art. 37. X e XI.
§ 5°. Lei da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores público·s. obedecido, em qualquer caso.
o disposto no ano 37, XI.
§ 6°. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão
anualmente os valores do subsidio e da remuneração dos cargos e
empregos públicos.

§ 7°. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes em cada óre:ão.
autarquia e fundação. para aplicação no desenvolvimento- de
programas de qualidade e produtividade. treinamento ~

desenvolvimento. modernização. reaparelliamento e racionalização
do serviço público. inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de
produtividade.
§ 8°. A remuneração dos servidores públicos organizados em
carreira poderá ser tixada nos termos do § 4°."

Art. 6°. O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

·'Art. 4 I. São estáveis após três anos de efetivo exercicio os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.
§ 1°, O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado:
II • mediante processo administratIvo em que lhe seja assegurada
ampla defesa:
III • mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.
na forma de lei complementar. assegurada ampla defesa.
§ 2°. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estáveL será ele remtegrado. e o eventual ocupante da vaga, se
estavel. reconduzido ao cargo.de ongem. sem direíto a mdenização.
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de servIço.

§ 3°. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessIdade, o serviiiõr
estavel ficara em disponibilidade. com remuneração proporcional
ao tempo de serviço. ate seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
§ 4°. Como condição para a aqUIsição da estabilidade. é obrigatoria
a avaliação especial de desempenho por comIssão instituida para
essa íinalidade.'·

Art. 7°. O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XV: .

·'Art. 48. Cabe ao Congresso NacionaL com a sanção do Presidente
da República não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e
52. dispor sobre todas as matêrias de competência da União.
especialmente sobre:

XV - lixação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal
FederaL por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República.
da Câmara dos Deputados. do Senado Federal e do Supremo
Tribunal FederaL observado o que dispõem os arts. 39. § 4°, 150.11.
153. m, e 153. § 2°. I."
Art. 8°. Os incisos VII e VIII do ano 49 da Constituição Federal
passam a vigorar com a segumte redação:
"Art 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:

VII - lixar idêntico subsidio para os Deputados Federais e os
Senadores. observado o que dispõem os arts. 37. XI. 39. § 4°. 150.
11. 153,11I. e 153, § 2°. I:
VIII - lixar os subsidios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado. observado o que dispõem os
arts. 37, Xl. 39. § 4°. 150. 11. l53. IIL e 153, § 2°. 1:

Art. 9°. O inciso IV do ano 51 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 51. Compete privativamente á Câmara dos Deputados:

IV - dispor sobre sua organização. funcionamCl'to. polícia criação.
transformação ou extinção dos cargos. empregoo e funções de seus
serviços. e a iniciativa de lei para tixaç~~ da respectiva
remuneração. observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias:

Art. 10. O inciso XIlI do ano 52 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
. .
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XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, poliCIa.
criação. transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços. e a iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração. observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentarias:

Art. 11. O § 7° do art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar com a
segUInte redação:

"Art. 57 .

§ 7°. Na sessão legislativa extraordinária. o Congresso Nacional
somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado,
vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao
do subsídio mensal."

Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70 .
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou juridica.
pública ou privada. que utilize, arrecade. guarde. gerencie ou
administre dinheiros. bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda. ou que. em nome desta. assuma obrigações de
natureza pecuniária:'

Art. 13. O inciso V do ano 93. o inciso III do ano 95 e a alínea b do
inciso li do art. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:

··Art. 93 .

V - o subsidio dos Ministros dos Tribunais Superiores
corresponderá a noventa e cinco por cento do subsidio mensal
fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os
subsidios dos demaIS magistrados serão fixados em lei e
escalonados. em nivel federal e estadual, conforme as respectivas
categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a díferença
entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco
por cento. nem exceder a noventa e cinco por cento do subsidio
mensal dos Ministro.s dos Tribunais Superiores, obedecido, em
qualquer caso. o disposto nos arts. 37. XI. e 39. § 4°;

··Art. 95. Os juizes gozam das seguintes garantias:

m- irredutibilidade de subsidio, ressalvado o disposto nos arts. 37,
X e XI, 39. § 4", 150. li. 153. m. e 153. § 2°, 1.... '

"Art. 96. Compete privativamente:

li - ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo.
observado o disposto no art. 169:

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serviços auxiliares e dos juizos que lhes forem vinculados, bem
como a fixação do subsidio de seus membros e dos juizes, inclusive
dos tribunais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no ano
48,XV;

Art. 14. O § 2° do art. 127 da Con!ltituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

".\rt. 127 ·· ..·· ..··· ..

~2~: ..A~·M;;;j~;éri~·P~bÚ~~ ..;;..~~~;~;d~ autonomia funcional e
~dministral1va. podendo. observado o disposto no ano 169, propor
ao Poder LeQIslatlvo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxHiares. provendo-os por concurso público de provas ou de
provas e titulos. a política remuneratória e os planos de carreira: a
lei dispora sobre sua organização e funcio~amento.

, .,.

Art. 15. A alinea c do inciso [ do § se do ano 128 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

··Art. 128 ·.· ·· .. ··· ····· ..

*5°. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é
tàcultada aos respectivos Procuradores-Gerais. estabelecerão a
organização. as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.
observadas. relativamente a seus membros:'
I - as segumtes garantias:

cl irredutibilidade de subsidio. fixado na lorma do art. 39. § 4°, e
ressalvado o disposto nos arts. 37. X e XI. ISO. li, 153. lU. 153. *
2°.1; .

Art. 16. A Seção li do Capitulo IV do Titulo IV da Constituição Federal
passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PÚBLICA".

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federa! passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal.
organizados em carreira. na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e titulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases. exercerão a
tepresentação judicial e a consultoria juridica 'das respectivas
unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores teferidos neste artigo é
assegurada estabilidade ap9s três anos de efetivo exercicio.
mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios. após
relatório circunstanciado das.corregedorias:'

Art. 18. O ano 135 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

·'Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas
Seções 11 e III deste Capitulo serão remunerados na forma do ano
39. § 4°."

Art. 19. 0* 1° e seu inciso Ir! e os ** 2° e 3° do art. 144 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação. inserindo-se no anigo *9°:

"'Art. 144 .

§ 1°. A policia federal. instituida por lei como órgão permanente.
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira destina
se a:

lI! - exercer as funções de policia maritima aeroportuária e de
fronteiras:

§ 2°. A policia rodoviária federal, órgão permanente. organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira destina-se, na forma
da lei. ao patrulhamento ostensivo das rodovias federaiS.*3°. A policia ferroviária federal, órgão permanente. organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira destina-se, na forma
da lei. ao patrulhamento ostensivo das ferrovias lederais.

*9°. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do ano 39."
Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a vigorar
acrescido de inciso X. com a seguinte redação:
·'Art. 167. São vedados:

x . a transferência voluntária de recursos e a concessão de
empréstimos. inclusive por antecipação de receita. pelos Governos
Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento
de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista.. dos Estados.
do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 21. O ano 169 da Constitu4:ão Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União. dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municipios não pod~rá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1°. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração. a criação de cargos. empregos e funções ou alteração
de estrutura de carreiras. bem como a admissão ou contratação de
pessoal. a qualquer timlo. pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta. inclUSive fundações mstituidas e mantidas pelo
poder público. só poderão ser feitas:
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artigo:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes:
II - se houver autonzação especifica na lei de diretrizes
orçamentárias. ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
§ 2°. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste anigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos. serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municipios que não
observarem os reteridos limites.
§ 3°. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
anigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no
caput a União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios
adotarão as seguintes proVIdências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos
em comissão e funções de confiança;
11 - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4°. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da
lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá
perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funcional. o órgão ou unidade
administrativa objeto da redução de pessoal.
§ 5°. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por
ano de serviço.
§ 6°. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto. vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de
quatro anos.

§ 7'. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4°."

Art. 22. O § I°do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

··Art. 173... .
§ 1°. A lei estabelecerá o estatuto juridico da empresa pública da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade:
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais.
trabalhistas e tributários:
III - licitação e contratação de obras. serviços, compras e
alienações. observados os prmcipios da administração pública:
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e fiscal. com a participação de acionistas
minoritários:
V - os mandatos. a avaliação de desempenho e a responsabilidade
dos administradores.

Art 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

·'Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
principios:

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira para o magistério público. com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos;

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

-'Art. 2-1 I. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios
disciplinarão por meio de lei os consorclOs públicos e os convênios
de cooperação entre os entes federados. autorizando a gestão
associada de serviços públicos. bem como a transferência total ou
parcial de encargos. serviços. pessoal e bens essenciais :i
continuidade dos serviços transferidos'"

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso XIV do art.
21 da Constítuição Federal. compete à União manter os atuais compromissos
financeiros com a prestação de serviços públicos do Distrito federal.

Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda as
entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à
respectiva natureza jundica tendo em conta a fmalidade e as competências
efetivamente executadas.

Art. 27. O Congresso Nacional. dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta Emend;;:- elaborará lei de defesa do usuário de serviços
públicos.

Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de eletivo exercicio para
aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estagio probatório, sem prejuizo
da avaliação a que se relere o § 40 do art. 41 da Constituição Federal.

Art. 29. Os subsidios. vencimentos. remuneração. proventos da
aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão.
a partir da promulgação desta Emenda aos limites decorrentes da Constituição
federal. não se admitindo a percepção de excesso a qualquer tItulo.

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da
Constituição Federal sera apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional. no prazo máximo de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda.

Art. 31. Os servIdores públicos lederais da administração direta e
indireta os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos
ex-Territórios Federms do Amapa c de RoraIma que comprovadamente
encontravam-se no exerclcio regular de suas funções prestando serviços àqueles
ex-Territórios na data em que foram translormados em Estados: os policiais
militares que tenham SIdo admitidos por força de lei ledera.1. custead?s pela União:
e. ainda os servidores civis nesses Estados com vinculo funCIOnal Ja reconheCIdo
pela União. constituirão quadro em extinção da administraçã(. li':deral, assegurados
os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores. vedado o pagamento. a
qualquer titulo. de diferenças remuneratórias: . . . . ,

§ 10. Os servidores da carreira poliCIal mIlitar contmuarão prestando
serviços ~os respectivos Estados. na conçlição de cedidos. submetidos às
disposições legais e regulamentares a que 'estão sujeitas as corporações. das
respectivas Policias Militares. observadas as atribuições de função compatlvels
com seu grau hierárquico. "

§ 2°. Os servIdores civis continuarão prestand~ servlçol aos re.sp,:cttvos
Estados. na condição de cedidos. até seu aprovellamento em orgao da
admmistração federal.

Art. 32. A ConstItuição federal passa a vigorar acrescida do seguinte

"Art. 247. As leis previstas nO inciso 1Il do § l° do art. 41 e no § 7°
do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda
do cargo pelo servidor público estavel que. em. decorrência das
atribuições de seu cargo efetivo. desenvolva atIVIdades exclUSIvas
de Estado.
Parágralo ÚnICO. Na hipótese de msuliciência de desemp.enho. a
perda do camo somente ocorrerá mediante processo admmlstratlvo
em que lhe s~jam assegurados o contraditório e a ampla defesa'"

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis. para os fms do art. 169.
§ 3°. 11. da Constituição Federal aqueles admitidos na administração direta
autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e tltulos
após o dia 05 de outubro de 1983.

Art. 34. Esta Emenda Conslttucional entra em vigor na data de sua
promulgação.

Brasllia 04 de junho de 1998

Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Michcl Temer
PreSIdente
Deputado HeraclilO fones
l° Vice-PreSIdente
Deputado Severino Cavalcanti
20 Vice-Presidente
Deputado Ubiratan Aguiar
10 Secretário
Deputado Nelson Trad
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2" Secretário
Deputado Efraim Morais
4" Secretário

•Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivoS de

tnlnsrto dos Estados e da Disll'lto Federal. na ãmbrto de s..

circunscrição:

:Vlesa do Senado Federal
Senador Antomo Carlos Magalhães
Presidente
Senador Geraldo Melo
I" Vice-Presidente
Senadora Júnia Marise
2° Vice-Presidente
Senador Carlos Patrocinio
2° Secretário
Senador Flaviano Melo
]0 SecretárlO
Senador Lucidio Portella
4° Secretário

11 - realizar. fiscalizar e controlar o processo de tormação.
aperfeiçoamento. reclciagem e suspensão de condutores. expedir e

cassar Licença de Aprendizagem. expedir. com validade em todo o

temtório nacional. e cassar Pennlssão para Diriglf e Carteira Nacional de

Habilitação: (NR)

111_ vlstonar. inspecIonar quanto às condições ae segurança

velcuiar. registrar. emplacar. selar a placa e li_enclar veiculas. expedinao.
com validade em todo o temtóno naCIonal. o Certificado de Registro e o

licenCiamento Anual: (NR)

Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilla. de agosto de 1999.

o Congresso NaCional decreta:

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, LI)

Revoga o inciso VII do art. 19 e altera a redação dos incisos 11
e 111 do art. 22 da Lei n2 9 .. 503, de 23 de setembro de 1997.

JUSTIFICAÇÃO

Tenda par foca. de suas atividades o cantrale '0
licenCiamento da veicula e de habilitação para a condução veICUlar. com a

emiSsão dos respectIVos documentos. aos órgãos executivas de trãnsito :lO

conjunta das unidades da federação deverão ser determinadas todas as

atnbuiçóes relaCIonadas às atividades fim crtadas. em cumprimento às exig6ncas

do Código de Tránslto Brasileira.

Afinai. correspondendo as atribUições de prover a CNH.

estes órgãos. executando as determmaçées de resoluções do CONTRAN

adaptam-se ás novas eXigênCIas de optar pelo cumpnmento direto dessas
atnbuições ou controlar sua tercelrizaçáo. mediante o credenclam~nto por
processa IIcrtatóno das Controladonas RegionaiS de TrânSito - CRT. as quaIS

competem pnvatlvamente certificar e auditar as Centros de Formaçio de

Condutores. capacitar os examinadores e instrutores. realizar 05 exames teóric:os

e elaborar as provas a serem prestadas peios candidatos.

Os procedimentos necessários à obtenção da C_

NaCJonal de Habilitação - CNH e ao IicenCJamento do veiculo. realizadas pelos

órgãos executivas dos Estados e da Distrito Federal respeitando as exig6noas

estipuladas pela órgão máxima normativo do Sistema Nacional de TrAnsrto.

CONTRAN podem resultar na emissão dos documentos. C.NH e Certificado de
Registro e ~:o-· 'menta de Veiculas. de porte obngatóno com validade plena

para todo o lermono naCional. desde que lei federal aSSim o determine.

Na Carta Magna de 1998 consta no art. 22. inciso XI. a

competênCia pnvatlva da União para legislar sobre trânsito e transpones.

inexIstindo referênCia sobre atnbuiçóes executivas. exceto àquelas concerner::es
â exploração direta ou mediante autonzação. concessão ou permissão da

prestação do servlÇD público de transpone rodOViário.

Para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamemo

do veículo Incluem~se as atribUições executivas de vi~toriar. inspecionar quanto

às condições de segurança veicular. registrar. emplacar. selar a placa e Iicencar

veiculas. ASSim cabe ao órgão executiva de trânsito dos Estados e do DiSlr.lo

Federal executar 05 procedimentos relativos ao cumprimento do art. 104 do CTB.

de Inspeção oe segurança veIcular. para o que deve prover a licitação. visanc: a

escolha das empresas conceSSionárias que responderão pela análise :~

veículos. processo administrativo aue está sendo condUZIdo Inexplicavelmente

pelo órgão máXImo executivo oe trânSIto da União

''''~~''I- "JMI HEL TEMER
reSidente

Senhor Deputada.

A Sua ExcelênCia o Senhor
DEPUTADO WALTER PINHEIRO
Anexa 111. Gabinete 274
N E S T A

Informa-lhe que não será possivel dar seguimento à
mencionada proposição. considerando a fato de ela conter matéria de iniciativa
pnvativa da Presidente da República. a tear da disposta na art. 61. § 10

• inCISa
11. alínea "a". da Constituição Federal.

Reparta-me ao Projeta de Lei nO 1.307. de 1999. de sua
autona. que "Regulamenta a disposta na art. 37. Inciso X da Constituição
Federal. e dá outras providências."

Calha a ensejo para renovar a Vossa ExcelênCia protestos
de elevado apreça e distinta consideração.

PROJETO DE LEI N2 1.308, DE 1999
(Do Sr. Coronel Garcia)

Nesse sentido. e senda Vossa Exceiêncla a pnmeiro
autor. encaminha-lhe a proPOSiçãO em deVOlução. na forma da estatuido na
art. 137. § 10 • inCISa 11. alínea "b". da Regimento Interna da Câmara dos
Deputadas. sugenndo-Ihe. entretanto. a adoção da forma de Indicação. tal
cama prevista na art. 113. inCISa I. da mesma Regimento.

Art. l' Esta lei revoga o incisa VII da art. 19 e attera a

redação dos incisos 11 e JJI da art. 22 da Lei n' 9.503. de 23 de setembro de 1997.

Art. ZO Revoga-se o Inciso VII do art. 19. da Lei n.' 9.503. de

23 de setembro de 1997.

Art. 3' Os InCISOS 11 e 111 da art. 22 da Lei n.a 9.503. de 23 de

setembro de 1997. passam a vigorar com a seguinte redação:

Duas medidas acham-se em curso para as atuai$

atnbuições delegadas aos órgãos executIVos de tránslto das unidades da
federação. Para emitir as CNH. as órgãos são reconhecidos pela capacitação de

controlar todo o processo. Entretanto. para expedir o Certificado de Registro e

LicenCIamento dos Veículos. a União. par meIO da órg.ão máxJmo executivo de
tnlnsito detém. estranhamente. o controle sobre a licitação para opel'açio de

inspeção veICular de empresas concessionàrias. que terão direito de atuar por
dez anos. renovávei por Igual periodo. na fatia de mercado licitada.
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Desse modo. contamos com o apoIo dos nossos Pares para

a aprovação do projeto de lei aqui apresentado.

Distorções. exorbitância de poder ou mesmos interesses

escusos podem ser evitados com a aprovação da proposta em foco. que.

estabelece a competência dos órgãos executivos de trãnsrto dos Estados e do

DFpara expedir a CNH e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo.

com validade em todo o terntário nacional. e 'para controlar. de folma ampla. o

processo de inspeção veicular.

Sala das Sessões. em 30 de a;,

/
I
"--

.. h
';iZ"

/ IJeputado C

./ //
./

de 1999.

.~)

.,-,~r"
fIIt..tV'"'tl!-'.t; -'t. y,J7~

anel Garcia. .-'

Habilitação, os Certificados de RegistrO e o de LÍcénciantento Anual mediante
delegação aos órgãos executivos dos Estados~o Distrito Federal;

VIII • organizar e manter o R~gistro Nacional de Carteiras de
Habilitação - RENACH;

An. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua"circunscrição:

I • cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito das respectivas atribuições;

II - realizar. fiscalizar e controlar o processo de formação,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença
de Aprendizagem. Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação,
mediante delegação do órgão federal competente:

m • vistoriar, inspecionar quanto ás condições de segurança veicular,
registrar, emplacar_ selar a placa, e licenciar veiculos, expedindo o Certificado de
Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal
competente:

IV • estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes
para o policiamento ostensivo de trànsito;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTIJLom
DA ORGANJZAÇÃO DO ESTADO

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

CAPÍTULo II
DA UNIÃo

An. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I . direito civiL comercial, pená!, processual, eleitoraL agràrio, maritimo,

aeronáutico, espacial e do trabalho; ~

x . regime dos ponos, navegação lacustre, fluvial. marítima, aérea e
aeroespacial;

XI • trànsito e transpone;
XII • jazidas, minas. outros recursos minerais e metalurgia; XIl- jazidas,

minas. outros recursos minerais e metalurgia:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITU1 O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASn.EJRO.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.....................................................................................................................................

CAPiTULO I!
DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

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

SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA DO SISTEMA NACIONAL DE

TRÂNSITO
.....................................................................................................................................

An. 19. Compete ao órgão màximo executivo de trànsito da União:
I • cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das

normas e diretrizes estabelecidas pelo CONlRAN, no âmbito de suas atribuições:
.....................................................................................................................................

VII • expedir a Permissão para Diril'rir. a Carteira Nacional de

CAPÍTULo IX
DOS VEÍCULOS

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

SEÇÃO II
DA SEGURANÇA DOS VEÍCULOS

An. 104. Os veiculos em circulação terão suas condições de segurança,
de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas medíante inspeção,
que serà obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para
os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.

§ l°. (VETADO)
§ 2°. (VETADO)
§ 3°. (VETADO)
§ 4°. (VETADO)
§ 5°. Sem aplicada a medida administrativa de retenção aos veiculos

reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.
An. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outtos a

serem estabelecidos pelo CONTRAN: ~

..........................\ ::. - .

PROJETO DE LEI N2 1.309, DE 1999
(Do Sr, Wagner Salustiano)

Tipifica conduta de escrever ou "pichar" coisa alheia,
modificando o art. 163 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

(APENSE-SE AO PROJETO' DE LEI N2 3.187, DE 1997)

o Congresso NacIOnal de<:reta:

Art. 1° O artigo 163 do Código Penal passa a vigorar com a
seguInte redação.

"An.163 - Destruir, inutilizar. detenorar. escrever a tinta ou
'pichar' COIsa alheia. sem o consennrnento do propnetãno.

Pena· detenção. de I (um,.6 (seis) meses. ou multa

Paràgrafo uruco ..

JUSTIFICAÇÃO

Um dos fatos mais tn~ que vem acontecendo contra as nossas
CIdadeS e sem dÚVIda alguma a pIChação de muros. paredes. prédIOS paniculares. Nlo se
respeita nem mesmo os monumentos histoncos ou tun5ticos.

Temns a ceneza de que tal procedimento preJudIci.1 não deve
ficar Impune.
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Há variados Julgados que têm Allendido tne:<'lsnr crime na conduta
de "pichação". Outros que há. Para dirimir esta connoversía., que dá aos transgressores
ares de impunidade. e que o presente Projeto encontra o seu respaldo.

NIo e posstveJ continuar assIstindo a. tais aros de pura maldade.
que causam dano ao pammônio publico e privado. E necessario coibir essas condutas
malsãs. estabelecendo penalidades ngorosBS.

Parágrafo único. Nos crimes culposos. a pena privativa de liberdade
aplicada. igualou superior a I (um) ano. pode ser substituida por uma pena
restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos. exeqüiveis
simultaneamente.

*Reriação dada ao ar11í?Opela Lt!l nQ 7.::09. df.! 11.07 .84.

Conversão das penas restritivas de direitos
Art. 45. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de

liberdade. pelo tempo da pena aplicada. quando:

......................................................, .
PARTE ESPECIAL

......................................................................................., , .. ' ,

TÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

CAPÍTULo IV
DO DANODano

Art. 163. Destruir. inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
Pena - detenção. de I (um) a 6 (seisi meses. ou multa.

Dano qualificado
Parálrrafo único. Se o crime é cometido:
I - cõm violência á pessoa ou grave ameaça:
11 • com emprego de substância inflamável ou explosiva. se o fato não

constituI crime mais grave:
11I - contra o patrimônio da União, Estado, Municipio. empresa

concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista:
*Item 111 com redação dada pela LeI n" 5.346. de 03./1.67.
IV - por motivo egoistico ou com prejuizo considerável para a vitima:
Pena - detenção, de 6 (seIs) meses a 3 (três) anos. e multa. alem da pena

correspondente á violência.Ante: o exposto, conto com a aprovação dos ilustres pares para esta

Embora a proposta penalize taiS componamentos, de modo algo
austero. a mesma da azo a que o JUIz, ao condenar os pichadores. venha: a ttansformar a
pena privativa da liberdade em restrltiva de direitos, a tcor do antgo 44 do Código Penal.

Esta medida. por certo~ amedrontani e frearà a prática cada vez
maIS frequente dessas estUpuias "pichações".

Ressalva a proposta. porem. o fato de o propnetirio da COIsa

perntJt1I que nela sejam escritos ou pintados dizeres. desde que não ofendam a
moralidade, as leiS pemnentes c mesmo a honra de pessoas, caso em que poderia haver

IndenIzaçio ao ofendIdo.

o fato tomou. ate mesmo. ares de absurdidadc. Soubemos da

eXJstêncla de gangues de pichadores ou grafiteiros que competem cnrre SI pal1 estabelecer
quem vence os malores obstáculos na execução do seu tnste objcnvo. Desafiam-se a
escalar predíos aCima de 30 andares para picharem de cabeça para baixo.

Acontecendo tal hipótese. poderá o agente condenado cumprir a
pena limpando as "pichações" pela Cidade por um prozo razoave!.

proposta.

L~~ ,7Safa das sessões'ctde de 1999.

oe1 W NE SALUSTIANO

LEGISLAÇÃO errADA ANEX.-\DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CÓDIGO PENAL

Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia
Art. 164. Introduzir ou deixllr animars em propriedade alheia. sem

consentimento de quem de dirello. desde que do fato resulte preJUízo:

PROJETO DE LEI N2 1.310, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Isenta. os condutores estudantes do pagamento de pedágios nas
rodovias federais.

DECRETO-LEI N° 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

CÓDIGO PENAL

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o ano
180 da Constituição. decreta a seguinte o CONGRESSO NACIONAL decreta:

PARTE GERAL

TíTULO V
DAS PENAS

CAPÍTULO I
DAS ESPÉCIES DE PENA

Art~ 12 Os condutores estudantes ficam isentos do
pagamento de pedágios nas rodovias federais.

Art. 22 Esta lei será regulamentada pelo Poder

Executivo no pra~o de trinta dias, a contar da data de sua
publicaçao.

SEÇÃO II
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 32 Esta lei ent:ta em. vigor na data de sua
publicação.

Penas restritivas de direitos
;<\no 43. As penas restritivas de direitos são:
I - prestação de serviços à comunidade:
II - interdição temporária de direitos:
III - limitação de fun de semana.
*Redaçãodada ao artigo pela Lei n" :-.209. di! JI.07.8~.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano ou se o
crime for culposo:

II - o reu não for reincidente:
1Il - a culpabilidade. os antecedentes, a candura social e a personalidade

do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.

JUSTIFIC1;ÇAO

o pagamento de pedágio nas rodovias federais

braSileiras tem onera.do consideravelmente os deslocamentos

de muitos cidadãos em seu dÁa-a-dia, notadamente o de

estudantes que vivem nas grandes aglomerações urbanas ou nas
suas imediações.

Todos sabemos que nestas ag!omeraçàes, ou mesmo

nas suas imediações, ê comum a pessoa morar em uma cidade e

estudar em outra. Ocorre que muitas vezes essas cidades são

interligadas por rodovias federais obj eto da cobrança de

pedágio, o que vem a tornar caro o deslocamento das pessoas.

Esses deslocamentos nem sempre s40 opcionais, mas
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cOIIpulaóJ;ioa, para que a pessoa passa cuaprir os seus

obj _tivos. E s, para iS80 a pessoa for obrigada apagar,

taia di_tivo. se tornar40 cada vez mais difíceis de
conseguir.

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação do presente Projeto de Lei.

o País nAo viva s6 de sua infra-estutura. Precisa
de educaçAo e de profissionais qualificados.. Nl.o podemos

beneficiar a infra-estutura em detrimento da educaç3.o e da

qualificaçAo profissional. Se continuarmos a cobrar pedágio
doa estudantes, o que irá ocorrer será a evasao escolar coa
o que perderá a formaçAo de recursos humanos no País. 90157007·187,OOC

Sala das Sessões, em 30 de 0'0

-~.
Deputad1WAGNÉR SALUSTIANO

j

de 1999.

Para avitar que isso aconteça estamos propondo o

presente projeto de lei, que esperamos vê-lo aprovado pelos
nobre. pares.

Sala das Sessões, em~:r\) ~e I~

t:dWAGF.R SALUS;IANO

Drutado Fej.eral

de 1999

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDEKo\ÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.

..te da República:
• -TU saoer que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

TITIJLO I
DO OBJETO E DA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

PROJETO DE LEI N2 1.311, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Altera o art. 83 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 Lei
d8 Execuç60 Penal - para criar, nas penitenciárias, alojamentos
para portadores de doenças infecto-contagiosas e de doenças
suuAl.ente transm.issíveis.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 289, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 83 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo terceiro:

"Art. 83 ..

§ 3° Haverá alojamentos separados para os detentos
portadores de doenças infecto-contagiosas e de doenças
sexualmente transmisslveis (NR)"

Art.:ZO . Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e o~enta) dias
após sua publícaçao.

JUSTIFICAÇÃO

o número de preslÍliários portadores de doenças infecto
contagiosas. principalmente a tuberculose, é muito grande. Esses doentes nao
podem cumpnr suas penas no mesmo estabelecimento dos detentos sadios sob
pena de contamina-los.

o mesmo se dá com os portadores de doenças
sexualmente transmissiveis, como é o caso dos contaminados pelo virus HIV,
dada a promiscuidade existente em nossas penitenciarias. O número de
presidiarios aidéticos cresce em larga escala, a cada dia que passa.

Dal a pertinência deste Projeto de Lei, a fim de que, nas
penitenciarias. haja pavilhões destinados tantq aos portadores de doenças
infecto-contagiosas quanto pavilhões para detentos portadores de doenças
sexualmente transmissíveis.

Assim, os presidiários sadios não correrão risco de serem

afetados em suas condições de saúde.

Art. 1°. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a h3Illlônica
integração social do condenado e do internado.

TITIJLO IV
DOS ESTABELECIMENTOS PE!\AIS

CAPÍTIJLOI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 83. O estabelecimento penal. confonpe a sua natureza, deverá contar
em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação.
trabalho, recreação e prática esponiva

§ la. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários.
§ 2°. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de

berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhl)s.
*§ 2° acrl!scenrado pela Lal n" 9.0-16. de 18.05.95. rf!numerando-se o parágrafo

únrco paro § 1~
Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença

rransitada em julgado. . .
§ 1°. O preso primário cwnprirá pena em seção dlsttnta daquela

reservada para os reincidentes.

PROJETO DE LEI N2 1.312, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salusliano)

Dispõe sobre ia concess,ao de passaporte diplomático.

(AS COMISSOES DE RELAÇOE5 EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
TItAIlALHO, DE ADMINISTRAÇI.O E SERVIÇO PUBLICO: E DE CONSTITUIÇI.O
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional deaela:

Art. 1° Conceder-se-á passaporte diplomático:

I - ao Presidente, ao VICe-Presidente e aos ex-PresidMtes
da República;

11 - aos Ministros de Estado, aos ocupantes de cargos de
natureza especisl e titulares das Secretarias vinculadas a Presidencia da
República;

I\l - _ Govema<lores dos Eslados, do Distrilo Fedellll e
dos Tenil6rios;
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IV - aos funcionários d~ Camlira de Diplomata, em atMdade
ou apo!lelltados. e aos VIC&-Cônsules em exercício;

v- aos COITlliOs diplomáticos;

VI - aos Adidos das Forças Armadas;

VII - aos chefes de missões diplomáticas especiais e aos
chefes de delegações a reuniões de carâter diplomâtico. desde que designados
por decreto do Presidente da República;

VIII - aos membros do Congresso Nacional, no exercício do
mandato;

IX - aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Supenores da União;

X - ao Procurador-Geral da República e aos
Subprocuradores-Gera.s do Ministério Público da União;

XI - aos juizes brasileiros em Tribunais Arbitrais ou Cortes
de Justiça Internacional.

XII - às autoridades eclesiésticas máximas de crenças
religiosas que sejam proferidas em pelo menos 50 países.

INTERNACIONAL E DO PASSAPORTE
BRASILEIRO . (pROMASPl, E APROVA O
REGULAMENTO DE DOCUMENTOS DE
VIAGEM.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que llie
confere o ano 84, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1°. Fica instituido, no âmbito do Depanamento de Policia Federal do
Minisrério da Justiça e da Diretoria·Geral de Assuntos Consularés, Jurídicos e de
Assistência a Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores. o
Programa de Modernização. Agilização, Aprimoramento e Segurança da
Fiscalização do Tráfego Internacional e do Passaporte Brasileiro (pROMASPl.

Art. 2°. O Programa a que refere o anigo anterior consiste.
especialmente. em:

I - padronizar os requisitos básicos para a criação seAI a+ mais um
dos único declaração dos ii 12 mais direitos de parágrafoo se de que o em do no
que o plU'ágrafo maiso \> um dos único decllU'ação dos ii 12 mais direitosõ de
parágrafo de . do n ou lei ou em do dae de do não ou lei ou dezembro do daoa a~

mais a dos

Art. 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 30. Fica aprovado o Regulamento de Documentos de Viagem. na
fonna constante do Anexo a este Decreto.

JUSTIFICAÇÃO

Sendo assim, houvemos por bem apresentar o preserite
projeto de lei, para aprovação do qual contamos com o apoio dos ilustres pares.

LEGrsLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

DECRETO N° 1.983, DE 14 DE AGOSTO DE 1996.

ANEXO
REGULAMENTO DE DOCUMENTOS DE VIAGEM

CAPÍ11JLOI
DOS DOCUMENTOS DE VIAGEM

I • Passaporte:
1I- "Laissez-Passer":
III - Autorização de Retorno ao Brasil:
IV - Salvo-Conduto;
V - Cédula de Identidade de Civil:
VI - Cernficado de Membro de Tripulação de Transporte Aéreo:
VIl- Caneira de Marítimo.

cAPÍWLon
DO PASSAPORTE

Art. 5°. Os recursos diretamente arrecadados e destíriados ao
Depanamento de Policia Federal. provenientes das taxas de expedição de
passaportes e demais serviços de imigração no Brasil. e multas decorrentes de
infrações ao Estatuto de Estrangeiro. destinam-se ao custeio do PROMASP.
podendo estender-se as diversas desenvolvidas pela Policia Federal.

Art. 1°. Para efeito deste Regulamento. conSideram-se documentos de

, Art. 4°. Os Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores
expedfrão as 'irtsttuções e nonnas'necessárias à execução deste Decreto.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Luiz Felipe Lampreia

Art. 8°. Ficam revogados os Decretos nOs 86. de 15 de abril de 1991.
637, de 24 de agosto de 1992. e 1.123, de 28 de abril de 1994. .

Att 6°. As disposições do Regulamento aprovado por este Decreto não
alteram o prazo de validade dos passaportes anterionnente expedidos.

Art 7". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília 14 de agosto de 1996: 175° da Independência e 1080 da
República

viagem:

de 1999.Sala das Sessões, em ::f) de Ob

A República Federativa do Brasil confere. nos termos do art.
3° do Decreto n" 1.983. de 14 de agosto de 1996, quatro espécies de

passaPOrtes; o passaporte comum, o passaporte pera estrangeiro, o passaporte
de llI!II'Viço e o passaporte diplomático. O passaporte diplomático é um documento
de viagem que identifica e dislíngue seu portador, razão pela qual ele é expedido
em favor de autoridades, de pessoas que desempenham funções de elevada
importância na esfera de atividades do Estado.

Além das pesSOllS elencadas no artigo 6" do Decreto n°
1.983, o § 3" desse mesmo artigo I?revê a possibilidade de alribuiçiio do
passaporte diplomático a pe5eoas que, e!TIbora não relacionadas no 'caput' deste
artigo, devam portá-lo em razão do interêsse do pais. Portanto, além das pessoas
que fazem jus ao passaporte diplomático, em razAo do 'caput' do mencionado
artigo ou de seu § 3", somos da opinilio que os lideres rellgÍO!lOS, em razão da
grande relevál1Cltl social de seu ofício, dos beneficios que sua obra traz para a
sociedade como um todo e do patente interesse da nação no desempenho das
atividades dos mesmos, devam gozar. enquanto ocupantes dessa função , dos
privilégios decorrentes da posse do passaporte diplomático, sobretudo por ser ele
um documento de viagem que torna mais ágil o trânsito, a entrada e a saida do
território nacional e do tenritÔfio de países estrangeiros. •

INSTITUI, NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA FEDERAL DO MINlsTÉRIO DA
mSTIçA E DA DIRETORIA-GERAL DE
ASSUNTOS CONSULARES, JURimcos E DE
ASSISTÊNCIA A BRASILEIROS NO EXTERIOR
DO MINIsTÉRIO DAS RELAÇÕES
EX1ERIORES, O PROGRAMA DE
MODERNIZAÇÃO, AGILIZAÇÃO,
APRIMORAMlôNTO E SEGURANÇA DA
FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO

Art. 2°. Passaporte é o docwnento de identificação em viagem
internacional. exigível de todos os que tiverem de sarr ou entrar no território
nacional.

Parágrafo único. O passaporte é documento pessoal e intransferível.
Art. 3°. Os passaportes brasileiros classificam-se nas categorias:
I· diplomático;
II - oficial:
!lI. comum;
IV - para estrangeiro.
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Ar!. 4°. Os passaportes diplomático e oficial serão expedidos pelo
Ministério das Relações Extenores. no território nacional: e pelas missões
diplomliticas ou repartições consulares brasileiras, 11.0. E1<terior.

Art. 5°. Os passaportes comwn e para estrangeiro serão expedidos pelo
Departamento de Polícia Federal. no território nacional: e pelas missões
diplomáticas ou repartições consulares brasileiras. no Extenor.

SEÇÃO I
Do Passaporte Diplomático

An. 6'. Conceder-se·á passaporte diplomático:
I - ao Presidente da República, ao Vice-Presidente e aos ex-Presidentes

da República:
II . aos Ministros de Estado. aos ocupantes de cargos de natureza

especial e aos titulares de Secretanas vinculadas á PreSIdêncIa da Repitblica:
IlI· aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal:
IV - aos funcionários da Carreira de Diplomata. em atividade ou

aposentados. e aos Vice-Cônsules em exercício:
V· aos correios diplomaucos:
Vl • aos Adidos das Forças Armadas:
VII • aos chefes de missões diplomáticas especiais e aos chefes de

delegações e reuniões de caráter diplomático, desde que designados'por decreto:
Vil! • aos membros do Congresso Nacional. no exercicio do seu

mandato:

IX • aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
Superiores da União;

X· ao Procurador-Geral da República:
XI • aos Subprocuradores·Gerais do Ministério Público FederaL pelo

prazo de sua missão oficial no Extenor:
XII • aos Juizes brasileiros em Tribunais Arbitrars ou Cortes

lnternacionais de Justiça.
§ l°. A concessão de passaporte diplomático aos familiares das pessoas

indicadas nesle artigo será regulada pelo Ministério das Relações Exteriores.
§ 2°. A critério do Ministério das Relações Exteriores, e tendo em conta

as peculiaridades do pais onde estiverem servindo em missão de caráter
permanente. poderá ser concedido passaporte diplomático a funcionários de outras
categorias.

§ 3°. Mediante autorização expressa do Ministro de Estado das Relações
Exteriores. conceder·se·á passaporte diplomáuco ás pessoas que. embora não
relacionadas no caput deste artigo, devam portá·lo em função do interesse para o
Pais.

A!t. 7°. O passaporte diplomático. expedido no território nacional. será
assinado pelo Diretor da Diretoria-Geral de Assuntos Consulares. Juridicos e de
Assistência a Brasileiros no Exterior. ou seu substituto legal ou delegado e. no
Exterior, pelo Chefe da missão diplomática ou da repartição consular.

Art. 8°. A validade do passaporte diplomático será estabelecida de
acordo co!fi a natureza da função de seu titular ou a duração da sua missão.
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................~~ .

PROJETO DE LEI N~ 1.313, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dá nova redação ao art. 49 da Lei nQ 7.827, de 27 de setembro de
1989, e dá outras provJ.dências.

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDtJSTRIA E COMeRCIO; DE FINANçAS E
TRIBUTAÇAO (MeRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1°. O art. 4° da Lei n' 7.827. de 27 de setembro de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação;

"Att. 4' - Slo beneficiários dos recursos dos Fundos Consmucionais de
FinsnCllfmento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas. pessoas
fislcas e luridicas, além das cooperativas de produção que desenvolvam atividades
produtivas nos setorns agropeculmo, mineral. Industrial, agroindustrial, de serviço e do
comért:io da'reglÕes Norte, Nordeste e Centro-Oeste."

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

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. em especial as da
Lei n' 7.827. de 27 de setembro de 1989.

JUSTlFICA~ÃO

A Lei 7827. de 27 de setembro de 1989, ao regulamentar o
disposto no art, 159. inciso I. alínea ·c'. da Constituição Federal, criou os Fundos
Constnuc'onals de FinanCiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro
Oeste (FCO) com a finalidade de contribuir para o desenvolVimento econômico e
SOCial das regiões, mediante a execução de programas de finanCiamento aos
setores produtivos. em consonãncía com os respectl'Jos planos regionaIS de
desenvolVimento.

De acordo com a atual redação do Art. 4° da Lei nO 7.827/89, são
beneficiárias dos recursos dos Fundos Constitucionais tão-somente as
"atividades produtivas dos setores agropecuário, mineral, industnal e
agromdustnal das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste'

Pretendemos. com a proposta em tela, corrigir essa distorção
cometida quando da aprovação da Lei nO 7.827/89. que acabou marginalizando
os setores de serviço e do comércio. ao lhes excluir o crédito com recursos dos
Fundos Constrtuclonais para o financiamento de suas atividades. o que
representa um desvirtuamento dos objetivos traçados pela Constituição Faderal
para o creSCimento econõrnico e social das regiões mais carentes do País.

Sabe-se que o setor de serviços. por exemplo. tornou-se o principal
empregador da população mundial. No Brasil, esse segmento vem se firmando
como a força predominante da economia, com uma participação de 54% do PIB
(IPEAl1996),

É cada vez mais notório que as organizações. de Um modo geral.
prestam serviços a seus clientes, fato observado até mesmo nas empresas de
produtos manufaturados.

Para que os Fundos Constrtucionaís possam cumprir a missão que
lhes foi delegada pelos Constrtulntes de 1988. qual seja a de contribuir para o
desenvolVimento econômico e sociá! do Norte" Nordeste e Centro-Oeste.
mediante o financiamento aos segmentos produtivos. é fundamental atender.
também, os investimentos dos empreendedores do,setor terciário.

A inserção das atividades do comércio e de serviços dentre as
beneficiárias dos recursos dos Fundos Constitucionais toma-se imperiosa. na
medida em que se pretende propiciar o crescimento harmonioso das atividades
econõmicas das regiões, com melhor aproveitamento da mão-de-obra local,
aumento do fluxo de capitaiS. elevação da arrecadação tributária e uma
distribuição de renda mais justa para a sociedade.

Pelas razões expostas.'esperamos contar com o ~mprescíndívet

apoio dos ilustres parlamentares desta" Casa 'para a aprovação da presente
proposição.

Sala das Sessões, em;;~ <!e junho de 1999.

: '.l\ lF ----., ..
DEPlfrl>;DO PEDRO FERNANDES

LEGISLAÇÃO ClT~DA Ai'iE.XADA PELA
COORDE'iAÇÃO DE ESTL"DOS LEGISLATIVOS· C,OI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLOVI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTIJLO 1
Do Sistema Tributário l'iacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributarias

Art. 159 - A União entregará:
1 • do produto da arrecidação dos impostOS sobre renda e proventos de

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na
seguinte forma:

a) vinte e um mteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal:

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Municipios:

c) três por cento. para aplicação em programas de financiamento ao setor
produllvo das Regiões Narte. !\ordeste e Centro-Oeste. através de suas .instituições
tinanceiras de caráter regionaL de acordo com os planos regionais de
desemolvimento. ficando assewrada ao semi-árido do t'-:ordeste a metade dos
recursos destinados a Região. na-\onna que a lei estabelecer:
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II - do produto da arrccadação do llllpostO sobrc produtos industrialtzados.
dez por cento aos Estados e ao Dlstnto Federal. proporc1Ona!mcntc ao valor do.'G
IC=>pl;:\":lJ"úS é.\pOnações d~ produtos mdustnalfzadús.

LEI N° 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE J989.

REGULAMENTA O ART. 159. l. C. DA
CONSTITUIÇÃO FEDER.'\L. INSTITUI O FUNDO
CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO
NORTE - FNO. O FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO !':ORDESTE - FNE E O
FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO CE"lTRO-OESTE - FCO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

11 - Dos Beneficiários

Art. 4° São beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do None. Nordeste e Centro-Oeste o; produtores e empresas.
pessoas fisicas e jundicas. além das cooperativas de produção que desenvolvam
atividades produtivas nos setores agropecuàrio. mineral. industnal e agroindustrial
das regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste.

§ I ° No caso de áreas pioneiras e de expansão da Fronteira Agricola das
regiões None e Centro-Oeste. poderão ser financiados projetos de infra-estrutura
econômica até o limite de 25% (vinte e cmco por cento I dos recursos previstos para
os respectivos Fundos.

§ 2° No caso de produtores e empresas beneficiárias de fundos de
incentivos regionais ou setonais. a concessão de financiamentos de que trata esta
Lei fica condicionada á regularidade da situação para com a Comissão de Valores
Mobiliàrios - CVM e os citados fundos de incentivos.

PROJETO DE LEI N2 1.314, DE 1999
(Do Sr. Valdeci Oliveira)

Determina que as emissoras de televis~o e salas de exibiçao
destinem quotas de programaçl1o mensal para filmes produzidos em
países latino-americanos e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 2.629, DE 1996)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° - As emissoras de televisão e as salas de exibição, ficllIlJ obrigadas a
destinarem no minimo 30% (trinta por cento) do tempo total de sua
programação mensal, reservada a exibição de filmes, para obras
cinematográficas produzidas em países latino-americanos. com língua de
origem portuguesa ou espanhola.

§ 1° - Do percentual de que trata o caput deste artigo, no mínímo 50%
(cinquenta por cento) ficam reservados para a produção brasileira e no
mínimo 30010 (trinta por cento) para os países do latino-americanos.

§ 2" • Inclui·se nas obras cinematográficas e filmes de que trata esle artigo
obras de ficção e docwnentários.

§ 3° - Entende-se por produção realiza~a em países latino-americanos. com
Ilngua portuguesa e espanhola, lI!i que forem produzidas com direção e
elenco composto de pessoas natuÍais destes paises.

Art. 2° - As locadoras de vídeo ficam obrigadas a obedecer a razão mínima de OI
(uma) fita com produção cinematogrtfica produzida em países latino
americanas. com língua portuguesa e espanhola. para cada 03 (tres) fitas
disponiveis para locação.

Art. 3° - As empresas que não cumprirem com o detenninado nesta Lei ficarão
sujeitas a multas de ate 10.000 (dez mil) Ufir's ou a unidade que a substituir.

Art. 4° - Exclui-se dos paises beneficiados por esta Lei os que tenham finnado
acordo de integração com paises não latino-americanos. com lingua
portuguesa e espanhola.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

. O fenômeno da gI~balização traz em seu bojo wn paradoxo. Se por um lado o
co:nerclO de bens culturaIS desconhece fronteiras. por outro impõe a necessidade de
m_c.amsmos que fomentem a produção e dIfusão de bens culturais mais próximos a
reah?ade dos cidadãos habitantes de determinadas regiões do planeta. Não é
posswel que em selores da cultura, onde paises como o Brasil não
condi - t" fi . possuem

.çoes ec~cas e ~an~erras. tenha-se de concorrer com produções culturais
massIVas de pll1ses.d~ pnrnerro mundo sem as necessárias salvaguardas legais.

Um caso classlco desta distorção é o cinema. Atualmente as salas de cinema
são povoadas de fibnes preponderantemente none-americanos que nada tem a ver
com a r~alidade de países latino americanos, com nossa Ilngua' ou nossas tradições
~a m~~~a das vezes tal fenômeno ocorre por várias razões, entre elas ~
d~spon..bI1IClade de uma gama enorme de títulos. wn grande número de có ia~ a
dispOSIção do mercado e milhões de dólares em divulgação. p

. . Neste contexto é. temeroso deixar que o mercado regule a entrada e a
eXIbição de ~n~ culturlls nas ~a1as de cineip4 já que as condições de competíção
e?tre 4 mdustna cmematogrtfica norte-americana e a latino americana são
dIferentes favorecendo amplamente a primeira.

fix dasCom vístas a este p~oblem.. paises como a Espanha adotam a cota de filmes.
. a e~ leI. para o cmema do mercado comwn europeu e para o cinema de

outros palses.

A identidade existente entre paises latino amencan05 e a necessidade de
criar-se wn vinculo cultural através da eXIbição de obras que ora são produzidas
nestes países. tomam necessária uma iniciativa que pelo menos assegure espaço
para a exibição de produções latino amencanas.

Por tratar-se de uma iniciativa que visa assegurar a presença de bens culturais
latino americanos nas telas de nossas salas de cmema e por crennos que esta Casa
está sempre presente na defesa dos interesses e da cultura da população é que
apresentamos a presente proposta. contanto com a aprovação dos nobres pares.

Sala das sessões, 30 de jWlho de 1999

~,4..-t.7:- I~-~~~'C.~. ;--t.'c .,~.
Deputado 'Valdeci Oliveira

PROJETO DE LEI N2 1.315, DE 1999
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Proíbe a cobrança por parte das conceSs10nar~as de serviços
públicos, de servíços não autorizados por escrito por seus
usuários.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUlÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Ficam as concessionárias de serviços públicos proibidas de
cobrar de seus usuãrios, qualquer serviço não autorizado atraves de contrato escrito
com via para o contratante e assinado pelas panes.

Parágrafo primeiro: As concessionárias que cobrarem serviços não
autorizados. na fonua do cáput desse artigo, ficam obrigadas a devolver em dobro e
corrigidos monetariamente os valores efetív~menterecebidos.

Parágrafo segundo: A devolução de que trata O parágrafo primeiro
será acrescida de igual valor se a cobrança tiver SIdo realizada através e desconto em
folha de pagamento ou de débito em conta corrente do usuário.

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

Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As empresas conceSSlOnanas de serviços púbicos,
principalmente após as privatizações. tem transferido para os usuàrios, sob forma
de novos serviços oferecidos. inúmeras obrigações fmanceiras. São serviços de
aferição ou manutenção de aparelhos de medição. indispensáveis ao
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fornecimento de àgua ou gâs, cobrados de forma compulsória ou outros relativos
a facilidades na telefonia que ao fmal são pagos a mais pelo usuário. Move-nos
tal iniciativa.. as conclusões tiradas de audiência pública realizada pela Comissão
de Defesa do Consumidor e Minorias desta Casa.. com representantes das
empresas de telecomunicações e com a ANATEL. Ali, quando questionamos os
presentes. tivemos clara dimensão da impotência do usuário sobre o gigantismo
das operadoras. que prestam um serviço do qual o cidadão não pode prescindir e
é submetido em muitos casos a decisões unilaterais e arbitrárias das empresas.
Com a fmalidade de garantir o direito desses cidadãos, é que esperamos contar
com o apoio dos nobres congressistas para o presente projeto.

Sala das sessões em..3::: de junho de 1999,

Dep. Regis Cavalcante

PROJETO DE LEI N2 1.316, DE 1999
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Autoriza o acompa.nhamento de enfermos internados em hospitais
públicos e conveniados ao SUS e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI No 525, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Aos enfermos internados em hospitais, casas de saude e
maternidades públicas ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde, é facultada a
presença permanente de um acompanhante, durante todo o periodo de internação.

Parágrafo único: A unidade de saúde deverá providenciar
acomodação e alimentação dignas para o acompanhante de que trata o cáput desse
artigo.

Art. 2°. As unidades de saúde mencionadas no art.l 0, terão prazo
de um (OI) ano a partir da publicação essa i.ei para implantar o sistema por ela
determinado.

Parágrafo único: Os infratores estão sujeitos a suspensão de
repasse de recursos públicos além da perda do registro junto ao Ministério da Saúde.

Art. 3°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N21.317, DE 1999
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Revoga o parágrafo único do art. 13 do Decreto-Lei n2 236, de 28
àe fevereiro àe 1957.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica revogado o parágrafo únIco do artigo 13 do
Decreto-Iei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967.

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

JUSTIFICAÇÃO

o parágrafo único, artigo 13, do Decreto-Iei n' 236, de 28
de fevereiro de 1967, veda às emissoras de televisão educativa não só a
transmissão de qualquer propaganda." como também o patrocínio dos
programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja
transmitida.

Isto faz com que as emissoras de televisão educativa
lurem, cotidianamente. com dificuldades financeiras enormes que. com
raras exceções. as impedem de alcançar os seus objetivos.

Tendo em vista a grande mudança que o setor da
radiodifusão de sons e imagens (televisão). vem sofrendo com a
introdução das várias modalidades de serviço de televisão por assinatura,
onde. aliás, é permitida a inserção de propaganda. achamos que é
chegada a hora de modificar a legislação que proibe a veiculação de
comerciais nas televisões educativas.

Em nossa opinião. devem. as TVs educativas, continuar
obrigadas á finalidade de sua cnação. De acordo com o caput do art. 13
do Decreto-lei nO 236, de 1967, suas atividades se destinam "à divulgação
de programas educacionais, mediante a transmIssão de aulas,
conferências, palestras e debates". Mas, até para que possam bem
desempenhàr a sua missão. devem poder se financiar mediante a venda
de espaço publicitário.

Por estes motivos esperamos contar com o apoio de todos
os ilustres parlamentares para a aprovação do nosso projeto.

Não se pode mais permitir o estado atual onde as poucas
televisões educativas de bom nível só conseguem se manter com
recursos governamentais.

Nosso projeto de l'li, ao revogar o parágrafo único. afligo
13. do Decreto·lei n' 236. de 27 de fevereiro de 1967, vai desonerar os
cofres públicos deste encargo e permitir que, arrecadando mais recursos.
as TVs educativas melhorem o nivel de seus programas.

Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

, . .várias pesquisas realizadas por hospitais em todo o mundo.
mcl~slve, no BraSIl. demostram que a presença e um familiar ou amigo junto ao
pacIente ,Internado, melhora seu estado de ânimo, o que reduz o tempo de internação
e abreVIa a cura. Quase todos os hospitais de excelência, já adotam o
acompanhamento dos pacIentes como forma auxiliar da terapia. Por outro lado a
presença de .um par~nte ou amigo, i~ibe a atuação criminosa que com freqüência t~m
raptado recem-nascldos em maternIdades além de impedir os atos algumas vezes
denunCIados. relativos a assassinatos ocorridos em hospitais para a retirada de órgãos
ou sImple.smente para .fornecer clientes às funerárias, Move-nos na apresentação
~esse projeto. com maIOr. força, o reconhecimento de que a presença de pessoas
lIgadas ao doe~te podem ajudar na sua cura, mas infelizmente não podemos de levar
em con~ tamb~~, o desmantelo da saúde pública brasileira que tem freqüentado mais
o notlclano POlICIal que o cientifico. Nesse sentido esperamos contar com o apoio dos
senhores Congressistas para aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 3;:, de 1;J/"

#t- ?i--?5
Deputado REGIS CAVALCANTE

de 1999.

2>C{,CG 1'1-'1
Sala das Sessões em, 28 de JUnho de 1999'

Deputado Regis Cavalcante

LEGISlAÇ Ao CITADA .1,.NEXADA PELA
COOROE"AÇÁo DE ESn"DOS LEGISLATIVOS· (,DI

DECRETO-LEI N° 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.

COMPLEMENTA E MODIFICA A LEI N" 4.117. DE
27 DE AGOSTO DE 1962.
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Art. \3. A televisão educativa se destinará á divulgação de programas
educacionais. mediante a transmissão de aulas. conferências. palestras e debates.

Parágrafo único. A televisão educativa não tem caráter comercial. sendo
vedada a transmissão de qualquer propaganda. direta ou indiretamente. bem como o
patrocínio dos programas transmitidos. mesmo que nenhuma propaganda seja feita
através dos mesmos.

PROJETO DE LEI N2 1.318, DE 1999
(Do Sr. Heráclito Fortes)

Cria o Programa Complementar de Apoio à Saúde, permitindo
deduzir, na declaraçao do imposto de renda, as doações feitas a
hospitais, maternidades, casas de saúde e postos de saúde da
rede pública ..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 3.350, DE 1997)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art.1° Esta Lei cria o Programa Complementar de
Apoio à Saúde e estabelece nonnas a serem observadas
na dedução, na declaração do imposto de renda, de doações
feitas para hospitais, maternidades, casas de saúde e postos
de saúde da rede pública.

Art. 20 Além das deduções pennitidas no art. 12 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 13 da
Lei na 9.249, de 26 de dezembro de 1995, do imposto de
renda apurado das pessoas fisicas e, no caso das pessoas ju
rídicas, para efeito de apuração do lucro líquido real e da
bas~. de cálculo da contribuição social s,?bre o lucro líqui
do, poderão ser deduzidos os valores correspondentes às

doações feitas ao Programa Complementar de Apoio à S;'
úde, para a construção, refonna, ampliação ou moderniza
ção de hospitais, maternidades, casas de saúde, postos de
saúde e estabelecimentos similares ou equiparados da rede
pública federal, estadual ou municipal.

Art. 30 As doações serão administradas, controladas e
fiscalizadas pelo Ministério da Saúde, sob supervisão e res
ponsabilidade direta do Ministro de Estado da Saúde, con
fonne se dispuser no regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Poderão ser celebrados Convênios,
em nível estadual e municipal, para agilizar o funciona
mento do Programa.

Art. 4° As doações poderão consistir em bens imóveis,
em dinheiro, em equipamentÇls ou em materiais de
construção.

§ 1° As doações em espécie serão depositadas em con
ta bancária, para esse fim esp'~cialmente aberta em estabe
lecimento bancário oficial.

§ 20 As doações em equipamentos ou materiais de

construção serão previamente analisadas e, se aprovadas,
será indicado o valor pelo qual serão contabilizadas pelo
doador.

§ 3° Para os efeitos desta Lei, as ambulâncias"são con
sideradas como equipamentos e a cessão de mão-de-obra é
equiparada a material de construção.

Art. 5° As doações em espécie serão distribuídas con
fonne critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da
Saúde, vedada qualquer vinculação geográfica ou nominal.

Parágrafo único. As doações em equipamentos e em
materiais poderão ser vinculadas para detenninado estabe
lecimento, cabendo, porém, ao Ministério da Saúde zelar
para que não haja concentração de equipamentos em de
tenninadas regiões ou microrregiões.

Art. 6° As doações em espécie não poderão ser utiliza
das para despesas de manutenção administrativa ou paga
mento de pessoal.

Parágrafo único. Em hipóteses relevantes, o Ministé
rio da Saúde poderá, previamente, autorizar a locação de
equipamentos como âoação, fixando o valor para efeitos da
dedução prevista.

Art. 7° A regulamentação desta Lei estabelecerá os
procedimentos a serem observados nas hipóteses de doação
de equipamentos e materiais de construli;.ão.

Art. 8° Na hipótese de dolo, fraude ou simulação será
aplicada ao doador e ao beneficiário, individualizadamen
te, pena pecuniária equivalente ao triplo da vantagem re
cebida ilicitamente, sem prejuízo da ação penal cabível,
além da perda do direito de acesso, após a condenação, aos
beneficios fiscais previstos nesta Lei.

Art. 9°. Obter redução do imposto de renda, utilizan
do-se fraudulentamente dos beneficios desta Lei.

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

§ 10 Nas mesmas penas incorre aquele que receber
bem ou recurso em função desta Lei e deixar de promover
a atividade para a qual foi destinado o referido bem ou
recurso.

§ 2° Na hipótese de pessoa jurídica respondem pelo
crime o acionista controlador e os administradores que para
ele tenham concorrido.

Art. 10. Os beneficios previstos nesta Lei não excluem
ou reduzem outros beneficios ou abatimentos e deduções
previstos na legislação do imposto de renda.

Art. 11. O doador de equipamentos~materiais terá di
reitos aos favores fiscais previstos nesta Lei desde que ex
pressamente declare, no instrunlento de doação, a ser ins
crito no Registro de Títulos e Documentos, da residência
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do doador, que a mesma se faz sob as condições de irre
versibilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade do bem
doado.

Art. 12. Esta Lei produzirá efeitos financeiros no
exercício financeiro subseqüente ao de sua publicação.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta Lei no prazo de sessenta dias de sua publicação.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Todos conhecem, bem de perto, a dramática situação
da rede hospitalar brasileira. Não há hospitais públicos su
ficientes para atender à população e, onde os há, o atendi
mento deixa muito a desejar. As causas dessa questão po
dem ser resumidas a uma: não existem verbas suficientes
para fazer cumprir o mandamento constitucional do
art.l96, que proclama:

Art 196 A smíde é direito de todos e dever do
Estado. garantido mediante política~ sOJiais e
econômjcas qp.e yjsem à. redução do risco de
doença e de outros a~o& e ao a"esso uniyersal e
igualitário às açÕes e serviços para sua promoção.
proteção e recuperação."

Se o Estado alega não possuir recursos suficientes,
pode-se perfeitamente criar o presente Programa, à
semelhança da legislação que rege o patrocínio e o
incentivo a projetos culturais e esportivos. Não se discute,
aqui, a validade desses incentivos. Mas, o amparo à saúde
é matéria que, evidentemente, deve ser tratada de modo
superior.

Estou certo de que, com os mecanismos estabelecidos
por esta proposição, teremos um surto salutar de
reaparelhamento da rede hospitalar pública. Os que
optarem pela doação em espécie permitirão que o
Programa aplique o que for doado nas regiões mais
carentes. Os que preferirem a doação de equipamentos ou
de materiais para construção, reforma, ampliação ou
melhoramento das unidades de saúde existentes em sua
comunidade também estarão oferecendo um auxílio muito
importante.

Para prevenir eventuais fraudes, a doação de
equipamentos e de matenalS deverá ser previamente
autorizada, indicando-se o valor a ser deduzido do imposto
de renda. O projeto prevê pena de. reclusão, de dois- a seis
anos, para quem ilicitamente se aproveitar dos beneficíos
da projetada Lei, além da multa pecuniária equivalente ao
triplo da doação efetuada. Além de impedir que, no .futuro,
esse fraudador possa se utilizar dos mecanismos de doação.

Espero contar com o apoio de todos os nobres pares
para a aprovação deste Projeto de Lei, de importância
primordial para o atendimento à população carente do
nosso Brasil.

Sala das Ses

l..r---..

Deputado HERÁCLITO FORTES

LEGlSLAçÃQcrrADA.ANEXADA.pELA.
COORDENA.ÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA.TIVOS • CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TITULOvrn
Da Ordem Social

•••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• .

CAPÍTIJLO Il
Da Seguridade Social

.......................................................................................................................................
Seçio II
Da Saúde

Ar!. 196. A saúde é direito de todos.:e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à ~dução donsco de doença e de outros
agmvos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

LEI N° 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS FíSICAS E DÁ OUmAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULom
Da Declaração de Rendimentos

Art. 12. Do imposto apurado na fonna do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:

I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
MUnicipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na fonna da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
PRONAC, instituido pelo art. 1° da Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 1991;

UI - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais,
na fonna e condições previstas nos arts. 1° e 4° da Lei nO 8.685, de 20 de julho de
1993:

IV -(VETADO)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusi~e a título de recolhimento

complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
VI - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 5° da Lei

nO 4.862, de 29 de novembro de 1965.
§ 1° A soma das deduções a que se referem os incisos I a IV não poderá

reduzir o imposto devido em mais de doze por cento.
§ 2° (VETADO)

LEI N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

ALTERA A·'LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS~PESSOAS JUtÍDICAS, BEM COMO
DA CON1RIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO, E DÁ OTIfRAS PROVIDÊNCIAS.
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Art. J3. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido. são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no ano 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964:

I - (Revogado pela Lei n° 9.430, de 27/12/1996).
II - das contraprestações de arrendamento mercántil e do aluguel de bens

móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;

III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis
ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;

IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear

seguros e planos de saMe, e beneficios complementares assemelhados aos da
previdência social. instituidos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa
juridica;

VI - das doações, exceto as referidas no § 2°;
VII - das despesas com brindes.
§ 1° Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida

pela pessoajuridica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2° Poderão ser deduzidas as seguintes doações;
I - as de que trata a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
lI- as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido

autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do ano
213, da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;

III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da
pessoa juridica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituidas no Brasil, sem fms lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em beneficio de empregados da pessoa juridica doadora, e respectivos
dependentes, ou em beneficio da comunidadC' onde atuem, observadas as seguintes
regras;

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de se~ objetivos sociB!s, .com
identificação da pessoa fisica responsável pelo seu cumprunento, e a não distnburr
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto; .

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública
por ato formal de órgão competente da União.

PROJETO DE LEI N2 1.319, DE 1999
(Do Sr. José Carlos Elias)

Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os bens de uso
agricola, nas condições que especifica.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.674, DE 1.994)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Esta lei altera a legislação do Imposto sobre Produtos
Industriali~ados, de âmbito federal.

Art. 2' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industriali~dos (IPI) equipamentos, maquinas, aparelhos e instrumentos de uso
agricola, para preparação ou trabalho de solo 9u para cultura, "!>em como os
acessórios, sobressalentes e ferram~ntas inerentes

l
áa normal fu~cio~amento dos

bens, quando adquiridos por agricultor, cuja receita bruta anual, decorrente
exclusivamente das atividades agropastoris, não exceda R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais).

Parágrafo único. Estende·se a isenção de que trata o caput
deste artigo aos tratores de qualquer porte, quando utililados exclusivamente nas
atividades agrícolas.

Art. 3° São asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativos ás matérias.primaS':'"
produtos intermediarios e ao material de embalagem efelivament~ .aplicados na
industriali~ação dos bens especificados no art. 2° desta lei.

Art. 4° O incentivo de que trata esta lei vigorará ate 31 de
delembro de 2.000.

Ar!. 5' O Poder Executivo regulamentara, no pra~o de 90
(noventa) dias, o disposto nesta lei.

JUSTIFICAÇÃO

A iminente mudança na tributação do IPI incidente sobre
maquinaria agrícola surpreende o setor, que vem demonstrando, pelos resultados
obtidos, a boa aplicação do estimulo fiscal.

Baseada na tecnologia, a Agricultura tem modernizado seus
procedimentos e mantido seus custos de produção. O aumento de aUquotas
certamente dificultará a adoção de novas técnicas. inviabilizando a performance
obtida nos últimos anos.

o presente projeto de lei pusca restabelecer o beneficio fiscal
para o pequeno agricultor, assim considerado aquele que aufer8r receita
exclusivamente da exploração agropastorial, em valores anuaís equivalentes aos
da microempresa.

Por ser justo, contamos com o apoío dos nobres Pares deste
Casa para a aprovação deste projeto de lei.

de 1999.

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTuDOS LEGISLATIVOS· C.Dl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

••••••••••n .

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO r
Do Poder Legislativo

. .

Seçio II
Das Atribuições do Congresso Naeional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, não exigida esta para o especificado nos anígos 49, 5I e 52, dispor sobre
,todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

1- sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações

de crédito, divida pública e emissões de curso forçado;
. .

S~ioVlII

Do Processo Legislativo
......................................................................................................................................

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Ar!. 61 - A iniciativa das leis complefuentares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao SUllremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
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§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fIXem ou modifiquem OS efetivos das Forças Annadas;
" - disponham sobre:
a} criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta

e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b} organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
cl servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico,

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
,.. Alínea "c" com redaçãodadape/a EmendaConsllluclona/ nO 18. de 05 02/998.
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,

bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria
Púbhca dos Estados. do DislIÍto Federal e dos Territórios:

ei criação. estrulUraçào e atribuições dos 'Ministérios e órgãos da
administração pública;

fi militares das Forças Annadas, seu regime juridico. provimento de
cargos. promoções. estabilidade. remuneração, reforma e transferência para a
reserva

... Alínea 'r' acrescida pela Emenda Constltuclonal nO J8. de 05 02 1998.
§ 2' A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo. um por cento do 'eleitorado
nacionaL distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada wn deles.

PROJETO DE LEI Nll1.320, DE 1999
(Do Sr, Ronaldo VasconceUos)

Altera a Lei ne 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
'testabelece normas para as eleições" a fim de determinar prazo
para permissão da propaganda eleitoral.

(A COMISsAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta.

Art. 1°: O Art. 36 da lei n" 9.504, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

"Art.36° - A propaganda eleiloral é permitida a partir do dia
seguinte a realização da convenção partidária,
Independentemente do registro dos seus
candidatos" .

Art. 3': Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as dispOSIções em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Pelas regras atuais, um partido realiza a sua Convenção
Partidária aprovando seus candidatos, mas ê obrigado aguardar praticamente um mês
para começar a fazer propaganda eleitoral. Trata-se de um exagero da legislação

atual, já que após a convenção. os rumos da agremiação partidária naquele pleilo
eleitoral estão definidos e. portanto. devem começar a ser seguidos. NAo há porque
adiar o inicio da propaganda em um processo que já está em andamento
definilivamente.

Chega-se. ainda pela lei atual, ao ponto que na própria
convenção, que efeUvamente também é um evento fesUvo do partido, e mesmo ap6s a
sua conclusão, não ser permitida divulgação de material do candidato que acabou de
garantir a sua posição de representante dSGuele determinado partido, dos seus filiados
e das suas Ideologias.

A independência da necessidade do registro dos ca~idatos

escolhidos peia Convenção Partidária, é justificado pelo fa~o. de as declsoeS da
Convenção Partidária serem soberanas, não tomando necessana a dependêooa dos
registros das candidaturas para iniciar-se a propaganda de algo que fOI referendado
pela maioria da agremiação partidária.

Sala da Sessões, em ., t:f de junho de 1999.

LEGtSL",ÇÃO CITA0'" i\NEXAD... PEL...
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

ESTABELECE NORMAS PARA AS
ELEIÇÓES.

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho
do ano da eleição.

§ lO Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização.
na quinzena anterior á escolha pelo partido, de propaganda intrapartidària com vista
à indicação de seu nome, vedado ouso de rádio. televisão e "outdoor".

§ 2° No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a
propaganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido qualquer tipo de
propaganda política paga no rádio e na televisão.

§ 3° A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiàrio, à multa no valor de vinte mil a cinqüenta mil UFIR ou equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior.

PROJETO DE LEI Nll 1.321, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo VasconceUos)

Altera a Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para a.s eleições a fim de determinar o número de
candidatos êm cada partido.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

O Congresso Nacional decreta.

Art. 1°: O Art. 10" da lei n· 9.504, de 1997. passa a vigorar com a
seguinte alteração:

"Art.10" - Cada partido poderão registrar candidatos para a
Càmara dos OIlpu\adOS, Câmara Legislativa, Assembléias
LegislaUvas e Câmaras Municipais. até 200% (duzentos por
cenlo), o número de lugares a preencher.

Art. 3"; Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o fgrtalecimento dos partidos poiiUcos brasileiros é uma exigência
cada vez maior para a consolidação completa do sistema democrático no país.
Oemocracia li fella por partido fortes, com candidatos de nivel e que realmente
representem a ideologia da agremiação á qual está filiado.
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Além disso. o maior limite do número de candidatos por partido
propicia uma participação maior dos cidadãos na vida política da nação beneficiando a
vida pública e confenndo maior representatividade aos que conseguirem a eleição.

Outro aspecto que não pode ser esquecido é que esta alteração
na legislação eleitoral tem a conseqüência, indireta, de aumentar a possibilidade de
participação das mulheres na política brasileira. Isto porque a porcentagem de vagas
reservadas as mulheres continua a mesma. Parece lógico e claro que, aumentando-se
o nominalmente as vagas em geral, aumenta-se as vagas percentuais e, portanto,
beneficiam-se as muiheres que desejam participar mais ativamente da política e não
encontram espaço. Mais um ponto a favor da democracia brasileira

Com esta providência acreditamos estar prestando um grande
benefício a consolidação da estabilidade democrática do país por garantir o
fortalecimento dos partidos polítícos brasileiros e. por consegUInte, dos sistema
democrático do país.

Sala da Sessões. em 3e--de junho de 1999.

() CONGRESSO "ACI()N~L DECRETA

\rt. 1" - -\0 art g<J da Lei n··.\ (;;!i' d~ I j J,~ $.;temho d~

14QO. rcnurnerando~.,~ O atual paragrafo umco para pnmeIro. ;1L"T(";centJ·',~ o Nra-;Tato
!legundo com a $r:~rutntc n:daçào

"ArL 8"· .

§ 1·· .._ - .

§ 2" • ~io se excluem das ~xigênci8.5 do
Ucaput" deste artigo e- do pará~rafo 3Dteriar
OI produtos tabagistas e as bebidas de
qUI~utr teor alcoólico.. que- dt'1-'erao ser
veadidos somente aeondicionadn<; em
embalagens fechadas. acompanhadas de
"'bu~" que. auinad.s por médico.
bioquirnico ou farmacêutico responsável.
eOlterlo. de forma 6p.ecificada e em
liDguàgem clara. 3 plena composição do
pJ'Odulo e a definido dos elementos
geradores de dependência. ~om as
respeétivas quantificações por dose ou
uaidade consumida. os deitos belléficM e os
maléficos ou colaterais decorrentes do
curto. médio ou longo prazos de COD~umo. os
limites e a possibilidade da geração de
dqJeodência e as cODseqüências físicas.
psicológicas e morais provenientes da
mencionada dependência."

Art. 2- • A não observânCIa do dIsposto nc artigo antenor S.
seus parágrafos caractenza a prática de cnrne punIdo com as penas do art. 63 da Ld n"",
8.078, de 11 de setembro de 1990. havendo cumulação de penas pl!r.l cada míraçálf
apurada.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESroooS LEGISLATIVOS - CeDI

pubhcação.
Art. 3° - Esta lei entrara em vIgor na data de sua

Art. 4- - Revogam-se as disposições em contrano

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE' 1997.
Sala das Sessões. em'30 de 0(, de 1999.

ESTABELECE NORMAS PARA AS
ELEIÇÕES.

Do Registro de Candidatos

......-?

.;:_ ........-
ALDIR CABRAL
Deputado Federal

PFl.JRJ

--.J-...
!

Art.IO. Cada partido poderá registrar candidatos. para a Câmara dos
Deputados, Câmara Legislativa., Assembléias Legislativas e Câmaras
Mllllicipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugares a
preencher.

§ I° No caso de coligação para as eleições proporcionais,
independentemente do número de partidos que a integrem, poderão se
registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.

§ 2° Nas Illlidades da Federação em que o número de lugares a
preencher para a Câmara dos Deputados não exceder de vinte, cada partido
poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou
Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes jlúmeros
poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por cento.

§ 3° Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo. cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por
cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo.

§ 4° Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se
inferior a meio. e igualada a um, se igual ou superior.

§ 5° No caso de as convenções para a escolha de candidatos não
indicarem o número máximo de candidatos previsto no "caput" e nos §§ 1° e
2° deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão
preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito.

PROJETO DE LEI N~ 1.322, DE 1999
(Do Sr. Aldir Cabral)

Altera o art. i3º da Lei n~ 13.078. de 11 c.e se't.embro ãe 1990, que
d~sp6e sobre a proteção do consumidor, e dâ outras provldéncJ.as.

IAS COMISSõES DE DEFESA DO CONSm:roOR, :·:EIO AMB~ENTE E ~~~ORI~~;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTICA E DE REDAÇAO I ART. ,4 \ - . ,
II) .

JUSTIDCACÃO

. , O presente Projeto de Lei objetiva especialmente o
aperfeu;OlltnenlO da LeI n' 8..0~8. de 11 de setembro de 1990. que dispõe sobre a
proleçio do consumIdor brastle.ro. E o f"" em uma das áreas onde a ausênCia da
proteçio é mais evidente. ou seja, na do consumo de produtos taba21stas e de bebidas de
qualquer teor alCoÓlico. -

. Eevidente que 'l: fumo e o alcool são drogas de C0115umO
hberodo em lodo opais. Não hà qualquer ti"., de ropressão ou de combale a tal, drogas
que tantos mafcfiClos causam ao ser humano que por eies se deixam dommar como
dependenles. Nem sequer nas campanhas de eombate a outros tipo; de droga. o tab.co e
o alcoof são mencionados. embora o custo SOCial dos respectIVOS VIClúS seja enorme
lllttto para o Estado como para as pessoas, individual ou coletiVlltf1ente.

O que se pretende atraves da lei proposta .; dar .0 tabaco e
ao álcool, eItQuanto produtos amplamente consumiveis. tratamento de droga que gera.
dependência quimica e que oferece múltiplos maleficios para • saúde humana. AsSIm.
escollteu·se o Capitulo da Proleçio à Saúde e Segurança. no contexto da Lei n' 8.078190.
para dctenninar que tanto Otabaco quanlO Oálcool sejam comercializados somente se
acondicionados em embalagens fechadas. acompanhadas de bulas assiltadas e de
responsabilidade de profissíonais competentes. nas quais se indiquem a composição real
do produto. seus efeitos beneficos. maléficos e colatems. a possibilidade da geração de
dependência quimica e 05 prejuízos flsiccs. psicológicos e morais decorrentes do .seu
uso dentro de cunos, médio, ou longos prazos.

O Estado já reconheceu os maleftcios do fumo e. atraves de
mensagens institucionais. na ocotrenc:ill da publicidade do tabaco. há sempre. juntD. uma
advertência do Ministerio da SaiIde pora os nscos do consumo daquele prnduto. Mas
isto ainda emuito pouco se considerannos que o Estado não assumiu., plenamente. ti

idéia de que tanto o tabaco quanto o álcool 510 realmenle drog.. e que, como UllS, se
consumidos. geram dependência quimica ecausam danos a: sa:úde hum3Ila.

O Projeto de Lei que apresento desmistífica esta sltualfaO e
declara tanto Ofumo como o .Icool como drogas que, ao serem comerctaltzad:15 amda
que livremente, o setio sob certos perimetros elucidadores e restrinvos. eXlgmdo-se o
testemunho escrito em fOnIla de bula. por profissional de fonnaçãú Científica, que
esclareceni todo, os riscos daquele conswno. O livre amitrio delenninara. no
consmnidor Viciado e dependente. a sua forma de ação. sem omissões ou cumplicidades
do Estado. Vale ac"'scentar que a restnçio "" IUO se dará pela exigencia da lei em que
os produtos mencionados somente sejam comercializados em embalageIlS fechadas.
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A Lei proposta configura como cnme enão observância das
exigências nela contidas. apenando os infratores pelo conjunto de normas punitivas jã
instituidos pela própria Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, conforme o seu artigo
63. esclarecendo, no entanto. que as penas seria cumulativas.

É urna proposta de larga Significação moral, etica e
humana. quo visa estabelecer claramente quo o fumo e as bebidas alcoólicas causam
dano à saúde e que tanlll o tabaco ""mo o álcool sio realmente droglS que, coasumidas.
viciam e geram dependência química.

A proposta e constitucional, tem embasamento jurídico
perfeito e boa técnica legislativa. Merece. por isto c por seu mérito. ser aprovado por esta
CuL

(AS COMISSõES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
INFORMATICA; DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

~ 1~ ~!cam obrigados os fornecedores de equipamentos de informática a
d!sponlblhzarem suporte técnico necessário á adaptação de computadores e
Similares á lransição para o ano 2000

./

É a jU5tÍficaçio.

Sala das Ses.3es, em" '0J de 5!t'
_./?i (

.~~~
Deputado Federal

PF1lRJ

de 1999.
§ 1" - 510 objetos da pT8Sente lei as máquinas, equipamentos e
_órios dos computadores e similares comercializados

§ 2" - O suporta técnico deVflrá reportar-se nio apenas sobre os
softwllres e os hardwares, mas também dwerá disponibilizar
infotmaç"-s precisas sobre manutenç,o e manejo das máquinas,
equipamentos 8 acessórios.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEr-tACÃO DE ESn=DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 2" Os fornecedores ficam obrigados, no prazo de 30 dias, a realizar o
procedimento de adequação e esclarecimenlQ lécnico de que trata esta lei, os
quais deverão ocorrer até, no máximo, 31/1211999.

Ar!. 3" O descumprimento desta lei ficará sujeito ao previsto na Lei nO 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos

Danos

DISPÕE SOBRE A
CONSUMIDOR E
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direllos do Consumidor

PROTEÇÃO DO
DÁ OUTRAS

JUSTIFICAÇÃO

Tem sido largamente veiculado, pelos meios de comunicação, os
enormes transtornos que poderão ser causados aos computadores quando da
virada para o ano 2000, o chamado "bug do milênio'.

Ocorre que a grande maioria dos computadores foram projetados
para trabalhar apenas com os dois últimos algarismos do ano e, como na
passagem para o ano 2000 o mostrador apresentará apenas os lli!. a máquina
poderá inlerpretá-Io como sendo um ano já conhecido, no caso, o ano de 1900.

Tal problema afeta não só os programas do computador, mas todos
os seus componentes e equipamentos acessórios, que estão preparados para
responder ao sistema atual.

As conseqüências a serem geradas pelo "bug do milênio' são
imprevisíveis, mas certamente poderão lranstomar diversos setores desde os
aparelhos domésticos até o controle da aviação ou de satélites. por exempio. e
algo precisa ser feito imediatamente objetivando evilar, ou pelo menos minimizar
os prejuizos que poderão ser causados.

l

Seção I
Da Proteção à Saúde e Segurança

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo
não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição.
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese. a dar as informações
necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único. Em se Iratando de produto industnal. ao fabricante
cabe prestar os informações a que se..refere este anigo. arravé's de impressos
apropriados que dev!ltll acompanhar ~ produlo.

f;

TÍTULon
/ Das Infrações PenaJs

.......: -/- .

Arc63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou'
periculosidade de produtos. nas embalagens. nos invólucros. recipientes ou
publicidade:

.Pena - Detencão de 6 (seis I meses a 2 (dois \ anos e multa.
§ I° Incorrerá nas mesmas penas quem deIxar de alertar. mediante

recomen.daçpes escritas ostensivas. sobre a periculosidade do serviço a ser
prestadd. •

I
,§ 2° Se o crime ê culposo:

Pena - Delenção de I (um) a 6 (seis) meses ou multa.
..... ,,: , , .

PROJETO DE LEI N2 1.323, DE 1999
(Do Sr. Wanderley Martins)

DispOe sobre a obrigatoriedade de adequação dos sistemas
computacionais à, transiç60 para o ano 2000.

Sala das SessÕ8s'?iJ de junho de 1999.

Cepo Wanderley Martins

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLAnvos- CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUNITOOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULQI
Dos Direitos do Çonswnidor

CAPÍ'TUÍ.o I
Disposições Gerais

Ar!. 1° O presente Código estabelece normas de proteção e defesa
do consumidor, de ordem pública e interesse social. nos termos dos artigos

5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e ar!. 48 de suas
Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou juridica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário fmal.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
conswno.

Ar!. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou juridica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção,
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transfonnação, importação, exportação, distribuição ou comercializaçãó de
produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Acrescente·se às disposições finais e transitórias da Lei nO 9.472,
de 16 de junho de 1997, o seguinte artigo 21!\-A e respectivos parágrafos 1°,
2° e 3°:

"Art. 213·.4 A presração de serviço mével celular medianre crédito por
cartão telefônico será efetuada obrigaroriamente através de cadastro pessoal
do usuário.

PROJETO DE LEI N2 1.324, DE 1999
(Do Sr. Dino Fernandes)

Dispóe sobre a locomoção de contribuintes
ambulâncias.

do INSS por

§ I a O cadastro pessoal compreende as informações referentes á
identificação civil da pessoafisica oujurídíca, comprovação de endereço elou
residência e a inscrição de contribuinte pessoa física ou juridica 110

Secretaria da Receita Federal.

IAS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nflcional decreta:

FINANÇAS E
DE REDAÇAO

§ 2° O proprietário possuidor ou usuário do serviço mável celular
medíante crédito por cartão telefônico, tem o prazo de três meses,
prorrogável por igual período, a critério do árgão regulador, a partir da data
de promulgação desta lei. para promover a regularização do equipamento
adquirido não identificado pessoalmente na prestadora do serviço, ficando
dispensado de comprovar a sua origem. mediante requerimento, na
conformidade do regulamelllo.

Art. 1° Os contribuintes do I!'lSS. impossibilitados de se

locomoverem autonomamente têm direito ao tran.sporte por ambulâncias. de

sua residências até o serviço de saúde correspondente.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentarã esta lei no prazo

de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 3° As despesas decorrentes das aplicações desta lei

correrão por conta dos orçamentos do INSS.local.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrãrio.

JUSTIFICAÇÃO

A iniciativa visa portar mais um beneficio previdenciário aos

contribuintes do INSS que necessitam ter acesso aos serviços de saúde.

Todavia, para não onerar mais o SUS está se cometendo a

responsabilidade financeira ao INSS local.

§ 3° As prestadoras de serviço mável celular mediante crédito por
cartão telefônico ficarão sujeiras ás sançôes administrarivas e penais
previstas no Título VI desra lei. em caso de descumprimento das disposições
relacionadas cpm o cadastro pessoal de usuário. ..

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

JUSTIFICAÇÃO

A Constimição Federal estabelece que compete à União explorar.
diretameme ou mediante autorização. concessão ou permissão. os serviços de
telecomunicações. nos tennos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos instimcionais.

Nesse aspecto a Lei nO 9.472, de 16/06/97, dispõe sobre a organização
dos serviços de telecomunicações e criou a Agência Nacional de
Telecomunicações - entidade integrante da Administração Pública Federal
indireta. submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das
Comunicações. com a função de órgiRl regulador das telecomunicações. A
organização dos serviços inclui. entre autros aspectos. o disciplinamento e a
fiscalização da execução. comercialização e uso dos serviços e da implantação

.e fmanciamemo de redes de telecomunicações. bem como da utilização dos
recursos de órbita e espectro de radiofrequênclas.

Por findo, solicitamos apoio á iniciativa.

Sala das Sessões, em 31) de t."'-,;,..
.- J

( .I.
-~ ...

/.-\

Deputado DINO FERNANDES

de 1999.

E. ainda. compete ao Poder Público adotar medidas que promovam a
competição e a diversidade dos serviços em seus aspectos gerais vinculados
aos prestadores e usuários dos serviços de telecomunIcações.

Cabe ressaltar que a Lei nO 9.296, de 24/07/96, regulamema 'o inciso
XII, parte fmal, do art. 5° da Constituição Federal. nos casos especificos de
interceptação de comunicações teleronicas, de qualquer natureza, para prova
em investigação criminal e em instrução processual penal. Aplica as
disposições dà referida lei, à interceptação do fluxo de comunicações em
sistemas de infonnática e telemática.

PROJETO DE LEI N2 1.325, DE 1999
(Do Sr. Sérllfo Reis)

Acrescenta dispositivos à Lei ng 9.,,\72, de 16 de junho de 1997,
que dispõe sobre a organizaçAo doa s.rviçoa de telecomunicações,
a. criação e funcionamento da UJIl órg.to requlador e outros
aspectos institucionais I nos termos da Emenda Constitucional n2
8, de 1995.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COIIIJl/lCAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (ART. 54)
- ART. 24, IX)

Analisando esses dispositivos regulamemadores dos serviços de
telecomunicações indentificamos uma lacuna relativa ao cadastro pessoal do
adquireme do serviço móvel celular mediante crédito por cartão telefônico.
o que vem rranstonnando o celular em "produto de venda de prateleira" de
qualquer eSlabelecimemo comercial sem nenhum controle no tocante ao seu
adquireme.

Portanto. não atemar para esta parte. c ',!llU! uma omissão no tocante à
inovação e à modernização no sistema telelómco celular. Assim. cabe ao
legislador acompanhar:,e propor modificações nas nonnas para promover
adequações. supressões de lacuna e inovações legaIS com o objetivo de
contribuir com o aperfeiçoamento do processo legislativo e do sistema de
telecomunicações do Brasil .
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Nesse contexto. estamos propondo a inclusão do art. 213-A e os §§ I",
2" e 3". à Lei n" 9.472. de 16/06/97. visando eliminar a lacuna existente no
âmbito do sistema móvel <:elular mediaute crédito por cartão telefônico.

Ademais. é imponante frisar que daqui a três anos o número de usuários
deste sistema será de cerca de 15 milhões, ou seja, 15 milhões de linhas no
anonimato e sem quaisquer tipos de controles Dor parte do Poder Público.

Acreditando que a inclusão. ora proposta. muito contribuirá para o
aperfeiçoamento do sistema e a melhoria da fiscalização pelo órgão regulador.
conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões. em~dejunho de 1999.

/~dS"Y/R'
l7ta o ergIo eis

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJOOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

An. 5" Todos são iguais perante a lei, sem distinçã? de qualquer.natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiro~ reSidentes ~o PaIS a .
inviolabilidade do direito á vida, á liberdade, a Igualdade, a segurança e a
propriedade, nos termos seguintes:. .
XlI- é inviolável o sigilo da corresponllêncIa e das comUDIcaçõe~ .
telegráficas, de dados e das comunicações telefõnic~. salvo. no ultlD10 caso,
por ordem judicial. nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal: _ _
• Vide LeI nQ 9.296 de 201 07 1996. que regulamenta a mlercepraçao de comunlcaçoes
telefômcas (escutas telefÔniCas).
................................................................................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL N" 8, DE 1995

ALTERA O INCISO Xl E ALÍNEA A DO INCI?O
XII DO ARTIGO 21 DA CONSTIrurÇAO
FEDERAL.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do §
3" do artigo 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional: .

An. I". O inciso Xl e alinea a do inciso XlI do artigo 21 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"An. 21. Compete a União:
Xl - explorar. diretamente ou mediante autorização. concessão ou
permissão. os serviços de telecomumc~ções. nos. termos da lei: q~e

disporá sobre a organização dos ServiÇOS. a cnação de um orgao
regulador e outros aspectos institucionais:
XlI - explorar. direUunente ou mediante autorização. concessão ou
permissão:
a) os serviço 1e radiodifusão sonora e de sons e imagens:"

An. 2". É vedadl . adoção de medida provisória para regulamentar o
disposto no inciso Xl do ",mgo 21 com a redação dada por esta Emenda
Coostitucional.

Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Luis Eduardo. Presidente
Deputado Ronaldo Perim. I" Vice-Presidente
Deputado Beta Mansur. 2" Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos. I" Secretário
Deputado Leopoldo Bess~ne. 2" ~ecre~o.
Deputado Benedito Dommgos. 3 Secrelarto
Deputado João Henrique. 4" Secretári!;l

Mesa do Senado Federal
Senador José Sarney, Presidente
Senador Teotônio Vilela Filho. I" Vice-Presidente
Senador Júlio Campos. 2" Vice-Presidente
Senador Odacir Soares, I" Secretário
Senadora Renan Calheiros. 2° Secretário
Senador Levv Dias. 3" Secretário
Senador Em.indes Amorim. 4" Secretário

LEI N" 9.472, DE 16 DE JULHOI997.

Dispõe sobre a Organização dos Serviços de
Telecom1!illcações. a Criação e Funcionamento
de um Orgão Regulador e outros Aspectos
Institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional n" 8, de 1995.

LIVRO I
Dos Principias Fundamentais

An. I"Compete á União, por intermédio do órgão regulador e nos
termo~ das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo,
organIZar a exploração dos serviços de telecomunicações.
. . . Parágrafo único. A organização inclui. entre outros aspectos, o

disclplmamento e a fiscalização da execução. comercialização e uso dos
serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações,
bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de
radiofreqüências.

An. 2" O Poder Público tem o dever de:
. I - garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a

tarifas e preços razoáveis. em condições adequadas;
I~ - estimular a expansão do uso de redes e serviços de

telecomUDIcações pelos serviços de interesse público em beneficio da
população brasileira;

III • adotar medidas que promovam a competição e a diversidade
dOi serviços, incrementem sua ofena e propiciem padrões de qualidade
compaUveis com a exiiencia dos wuiri~s;

IV • fortalecer o papel reiUladÇ.r do Estado;
V • criar oportunidades 'de investimento e estimular o

desenvolvimento.tecnológico e indwtrial em ambiente competitivo;
VI - cnar condições para que o desenvolvimento do setor seja

harmônico com as metas de desenvolvimento social do Pals,
............................................................................................................................

LEI N° 9,296, DE 24 DE JULHO DE 1996.

REGULAMENTA O INCISO XII. PARTE
FINAL. DO ART. S" DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL.

An. ]O A interceptação de comunicações telefônicas. de qualquer
natureza. para prova em investigação criminal e em instrução proces~u~

penaI. observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do JUIZ
competente da ação principal. sob segredo de ju.stiça: . .

Paràgtafo único. O disposto nesta Lei aphca·se a IOterceptaçAo do
fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

An. 2" Não será admitida a interceptação de comunicações
telefónicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipó.teses: ..

I - não houver indicias razoáveis da autona ou partICipação em
infração penal: . . .,

Il - a prova puder ser feita por outros meios dlspoDlvels: .,
III - o fato investigado constituir infração penal punida. no ma.XImo.

com pena de detenção.
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PROJETO DE LEI N2 1.326, DE 1999
(Da Sr', Luci Choinaclá)

Dá nova redação ao inciso I do art. 2Q da Lei n2 8.287, ~e. 20 de
dezembro de 1991, que dispõe sobre a c0I?-cessãa do benefJ.clo do
seguro-desemprego a pescadores artesana1S durante os períodos de
defeso.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 31, DE lSSS)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I ° O inciso I do art. 2° da Lei n° 8.287, de 20 de
dezembro de 1991, passa a vigor com a seguinte redação:

"Art.2° ·..················· .

I - registro do pescador profissional órgão público
competente ou matricula junto á Capitani}1 dos Portos do Ministério da
Marinha, emitidas, no mínimo, um ano anJes da data de requenmento do
beneficio;"

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

Art. 3°. Revogam-se as disposíções em contrário.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com
clareza a sinIação objeto da investigação, inclusive com a indicação e
qualificação dos investigados. salvo impossibilidade manifesta. devidamente
justificada

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser
detenninada pelo juiz. de oficio ou a requerimento:

I - da autoridade policial. na investigação criminal:
11 - do representante do Ministério Público, na investigação criminal

e na instrução processual penal.

JUSTIFICAÇÃO

Apesar de Ter entrado em vigor há quase seis anos, a Lei
n° 8.287/91, que estendeu o direito ao seguro-desemprego para os pescadores
artesanaIS, na época do defeso, poucos reflexos causou sobre a melhoria do
bem-estar das comunidades de trabalhadores que sobrevivem da atividade
autônoma da pesca.

O reduzido alcance da Lei nO.8.287/91 deve-se a duas
razões básicas. A primeira, de ordem administrativa, prende-se ao fato de
muitos postos de atendimento do seguro-desempreio nio aceitarem o registIo
do pescador profissional junto à Capitania dos Ponol como prova material do
exercicio de sua profissão, embora o Decreto-lei que regulamenta a atividade
pesqueira seja explícito quanto i determinaçlo de que esse registro na
Capitania é decorrência de autorizaçAo prévia do órglo público competente,
no caso, o órgão públíco, mas seu relacionamento com a CapitJnia dos Portos
é muito mais estreito. Assim, a intetpretação restritiva da Lei n' 8.287/91
impede, na prática, o acesso de muitos pescadores ao seguro-desemprego.

A Segunda razAo diz respeito ao limite temporal imposto
pelo inciso I do art. 2° da supracitada lei, segundo o qual só possuem o direito
de pleitear o beneficio do seguro-desemprego os pescadores que possufam
registro, no minimo, há três anos, contldns retroativamente da data da
publicação daquela lei. Ora, isto significa que 05 indivíduos que formalizaram
seu ingresso nessa atividade nos últimos llO\'e anos estão sendo discriminado'
pela legislação, embora a inatividade e a aus!ncia de renda do período i
defeso aplique-se a todos.

Para corrigir ambas distorções, propomos nova r.
para o inciso I do art. 2° da Lei nO 8.287/91, que assegura os seguintes pc, ,os:

1. o pescador poderá apresentar ao posto de atendimento do seguro
desemprego seu registro na Capit;!nia dos Portos, como prova do exercício
de sua atividade;

2. o registro, em órgão público competente ou da Capitania...dos Portos,
devera Ter data de emissão pelo menos um ano anterior á data do
requerimento do seguro-desemprego.

Diante do elevado alcance social desta proposta estamos
certos de contarmos com o apoio dos ilustres deputadas e deputados á
aprovação do presente projeto de lei.

Sala du Sessões, W junho de 1999
-.,

~
J 7 .. /
. 'I ;

putada F~de:al PT/SC -,.,'

LEGISLAÇÃO CiTADA ANExADA PELA
COORDEl>ACÃO DE ESTt.'OOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991.

DISPÓE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFiCIO
DE SEGURO-DESEMPREGO A PESCADORES
ARTESANAIS. DURANTE OS PERÍODOS DE
DEFESO.

Art. 1° O pescador profissional que exerça sua atiVIdade de fonna
artesanaI., individualmente ou em regime de economia familiar. sem contratação de
terceiros, fará jus ao beneficio de seguro desemprego, no valor de um salário
minimo mensal. durante O periodo de proibição de atividade pesqueira para a
preservação da espécie.

§ 10 O beneficio do seguro-desemprego'a que se refere este artigo será
pago à conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. instituido pela Lei n'
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 2° O período de proibição de atividade pesqueira é o tlxado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. em
relação á espécie marinha fluvial ou lacustre. a cuja captura o pescador se dedique.

Art. 2° Para se habilitar ao beneficio, o pescador devera apresentar ao
órgão competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social:

I - certidão do registro de pescador profissional do lBAMA emitida no
minimo. há trés anos da data da publicação desta Lei:

rr - atestado da Colônia de Pescadores a que esteja filiado. ou do órgão do
lBAMA. com junsdição sobre a área onde atue o pescador artesanal. ou. em último
caso. declaração de dois pescadores protlssionais idôneos. comprovando:

a) o exercicio da profissão na forma do ano I' desta Let:
b) que se dedicou à atividade. em carater ininterrupto. durante o período

transcorrido entre a paralisação anterior e aquela em curso: .
c) que a sua renda não é superior a Cr$ 60.000.00 (sessenta mil cruzeiros)

mensais, em valores de dezembro de 1991, a serem atualizados de acordo com a
variação da TR.

III - comprovantes do pagamemo da contribuição preVIdenciária

Art. 3° Sem prejuizo das sanções civis e penais cabiveis. todo aqu~
fornecer ou beneficiar-se de atestado falso para o fim de obtenção do benelicio de
que trata esta Lei estará sujeito a:

1- demissão do cargo que ocupa, se servidor público:
II • suspensão de suas atividades profiSSIOnais. com cassação do seu

registro no lBAMA, por dois anos. se pescador profissional.

Art. 40 O beneficio assegurado nesta Lei somente poderá ser requerido a
panir de I° de janeiro de 1992.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as dispOSIções em contrário.

PROJETO DE LEI N2 1.327, DE 1999
(Do Sr. Vicente Caropreso)

Dispõe sobre a veiculação de programas de saúda pública nas
emissoras de televisão.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.363, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - As emissoras de radiodifusão de sons e imagens ficam
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obrigadas a reservar 02 (dois) minutos de sua programação diária nos horários de

1ShOOmin ás 21hOOmin, para a veiculação gratuita de programas de saúde pública.

Art. 2' - Ao Poder Público caberá a produção de campanhas

educativas sobre o tema ou a homologação de campanhas produzidas por entidades

não-govemamentais.

Art. 3 o - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os

infratores ás seguintes penalidades:

1- multa de 10ao (mil) a 10.000(dez mil) reais;

11 - suspensão de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidência.

Art. 4' - O Poder Executivo,regulamentará o disposto nesta lei no

prazo de SO (noventa) dias.

Art. 5' - Esta lei entra em vigor SO (noventa) dias após sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal. em seu artigo 221, estabelece que a

programação das empresas concessionárias de rádio e televisão deve estar,

preferencialmente, voltada a finalidades educativas, artísticas, culturais e

informativas.
Cabe ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento do disposto

nesse artigo, podendo, também, baseado na sua prerrogativa de poder concedente,

utilizar esses veículos para divulgar informações relevantes de interesse da

população. O uso da televisão, devido a sua grande penetração em todas as

camadas sociais. aumentará, com certeza, as possibilidades de sucesso de

campanhas de saúde pública.

Muitas das doenças que acometem principalmente as

populações de baixa renda ou aquelas localizadas em regiões remotas poderiam ser

evitadas com a aplicação de medidas preventivas. A falta de informações

adequadas tem impedido que cuidados básicos de higiene pessoal e iniciativas de

saneamento se difundam, contribuindo para a redução da incidência de diversas

doenças.

Programas veiculados em cadeia nacional pelas emissoras de

televisão, utilizando linguagem sucinta e popular, terão grande impacto sobre as

pessoas, servindo para conscientizá-Ias da importância da prevenção de doenças.

Há que se destacar também que a mídia é, hoje, a principal

-folíte de estímulo ao consumo desenfreado de tecnologia médica, no mais das

vezes abusiva e desnecessária, onerando "de maneira grave os custos da saúde,

tanto individuais, como os coletivos e goverrmmentais.

Se a midia tem esse poder, nada mais apropriado que atuar

também em outra direção, isto é, na promoção da saúde e não na apologia da

doença e no "glamour' dos sofisticados meios diagnóstico-terapêuticos.

Hoje os pnnclpais países desenvolvidos estão reorientando suas

políticas de saúde na direção de medidas individuais (produção de hábitos

saudáveis) e coletivas (campanhas de massa contra fatores de nsco importantes.

Como fum~, bebida e outras drogas), repolanzando o binómio saúde-doença.

Nada mais justo e oportuno que, no contexto da mudança de

paradigma de saúde hoje mscrito na Constituição, a sociedade se mobilizasse em

prol da sua própria saúde.

A proposta que ora submetemos á apreciação de nossos pares

objetiva, portanto, tomar obrigatória a veiculação. de forma gratuita, pelas emissoras

de televisão de programas de saúde pública, gerados pelo Poder Público ou por ele

homologados. em horário e dia predeterminado, de forma a atingir a maior parcela

possível da população brasileira. Para que se viabilize a aplicação da lei, foram

estabelecidas penalidades de muita e suspensão ás empresas que não transmitirem

os programas.

Considerando-se o elevado alcance social do presente projeto

de lei, esperamos contar com o apoio de nossos i1uslires colegas visando a sua

cálere tramitação nesta Casa.

Sala das Sessões, em~ de oh de 1999.

J~\.o~_\ ~"AJv"~-~ Cn.,\"~t~'ÜG
Deput~do ~l;E~E CAROPRESO

,)

LEGISLAÇÁO ClTApA ANEXADA PELA
COORDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - (,DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLOVIlI
Da Ordem Social

CAPÍTIJLOV
Da Comunicação Social

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios:

I - preferência a fmalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estimulo à produção

independente que objetive sua divulgação;
UI - regionalização da produção cultural, artistica e jornalística, conforme

percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

PROJETO DE LEI N2 1.328, DE 1999
(Do Sr. Vicente Caropre.o)

Obriga a entrega de resumo do histórico de atendimento aos
pacientes submetidos à internação eletiva ou de emergência ~

(AS COMISSõES DE SEGURIDJI.DE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O (ART. 54) - ART. 24, II)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' - Os hospitais e clinicas, públicos e privados, ficam obrigados a
entregar aos seus pacientes ou responsáveis, quando da respectiva alta médica, um
resumo do histórico de atendimento a que foram submetidos durante intemação
eletiva ou de emergência, independentemente da sua duração.

Art. 2' - Do documento constarão. devidamente Justificados e firmados pelos
profissionaiS responsaveis, a descrição do quadro clinico e sua evolução bem como
os procedimentos diagnosticados auxiliares, terapêuticos e cirúrgicos. aplicados em
cada caso e acompanhados das respectivas conclusões.

Ar!. 3 • - Os estabelecimentos de saúde, especificados no art. 1', manterão
em arquivo adequadafllente organizado, todas as informações e documentação,
para efeito de consulta ou posterior verificação, que servimo de base á elaboração
do resumo do histórico do atendimento, por um periedo minímo de 10 (dez) anos, a
partir da sua emissão.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.890, DE 1996)

Art. 3° Esta LeI entrll em vigor na dara-s1Ul publicação.

JUSTlFICAÇ.4.0

PROJETO DE LEI N~ 1.329, DE 1999
(Do Sr. Nelson Proença)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É restaurnda avigéncia da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
com as alter:u;õcs feitas pelo Art. 29 da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, passa a
vigorar até 31 de dezembro de 200I.

Art. 2° Fica revogado o art. 2° e Caput do art. 6° da Lei 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, passa a VIgorar com aseguinte redação:

"Art. 6° A aliellJlÇio do veiculo adquirido nos termos desta lei ou das
leis n"'8.199, de 28 de junho de 1991, e 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de
dois anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satrslàçam as
condições e aos reqUJSltos estabelecidos nos referidos dJplomas legais, acarr~ o
psgamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da leglslação
tributária. (NR)"

de 24 dQ fevereiro de 1995,
Imposto sobre Produtos

de automóveis destinados ao
ao uso de portadores de
da mesma lei e dá outras

Restaura a vigi'!ncia da L~i n2 8.989,
que dispõe sabre a isenção do
Industrializados (IPI), na aquisição
transporte autôcomo de passageiros e
deficiência física, altera o art. 62
providências.

§ 2" - O prazo de 10 (dez) anos. previsto no caput, para a guarda e a
conservação de informaÇÕes e documentação. poderá ser ampliado a critério da
autoridade competente.

Art. 4· - Ao Poder Executivo caberâ a regulamentação da presente lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data da sua publícação.

JUSTIFICAÇÃO

Submeto à apreciação de meus pares. Projeto de Lei. determinando a entrega

de um resumo do histórico de atendimento aos pacientes ou seus responsáveis.

quando da respectiVa alta médica. sempre que ocorrer internação. com qualquer

duração. em hospital ou clínica. público ou privado.

A proposta. que apresento. objetiva suprir lacuna a nível de informaÇÕes

sobre o histórico de procedimentos clínicos ou cirúrgicos adotados numa intemação.

dos diagnósticos que os respaldaram e dos resultados da sua aplicação.

freqüentemente inacessiveis acs interessados - ou quando ocorrerem. isto se dá

por prazo e de forma insuficientes - em razão de questões vinculadas à organização

OU priorização das atividades de suporte ao usuário na administração dos hospitais e
clinicas.

§ 1° - Neste mtervalo de tempo. os hospitais e clinicas fornecerão
Informações ou cópias da documeniação. por solicitação escrita do paciente ou
responsável. de outro profissional médico ou de outro hospital ou clínica. de modo a
subsidiar ou dirimI'. em prazo hábil. necessidades adicionaiS ou possíveis dúvidas
em clrcunsláncias. nas quais tais elementos se tomem relevantes ou indispensáveis
para efeno de avaliação.

Evidentemente. tais deficiências causam dificuldades. que conduzem à

repetição desnecessária de exames e impedem a comparação dos resultados.

onerando custos, comprometer/do a segurança dos diagnósticos e provocando

perda de tempo, c:om prejuízo ou riscos dasnecessários à saúde ou mesmo
impactos financeiros indesejáveis.

Esta visão imediatista. segundo entendo. acaba privilegiando a quantidade

em detrimento da qualidade e o predominiõ dos aspectos económicos sobre os

sociais. transformando o atendimento â Saúde num processo massivo,

despreocupado com a cidadania e com o indispensável respeito ao cliente dos
serviços hospitalares, além de subtrair dos profissionais'de saúde as condições

Ideais de trabalho para a execução de suas responsabilidades.

Felizmente, este quadro de avaliação não está tão generalizado a ponto de

deixar de comportar exemplos, não tão numerosos mas dignos de nota. sobretudo

na esfera pública. O que me anima a propugnar pela sua extensão,

convenientemente testada pela prâtlca, pelo menos nestas circunstâncias. a todo o

universo de estabelecimentos públicos e privados.

Nossa proposição visa garantir que os beneficios da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, seiam estendidos até o final do ano de 2001.

A isenção do imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveJS para o tTanspone autônomo de passageuos. bem como por portadores do/
deficiéncia fisica, mostrou-se eficaz quanto a renovação da frota de táxi das grando!;
cidades, proporCionando maIor segurança e confono á população que utiliu esse serviço. -

Deve·se acrescentar que tal medida garantiu a renda de milhares de molDnstas
proprietários de táxi. estimulou a produção indusmal do setor automonvo. num processo de
garantia de trnbalho e renda, Il1B1S competenre eeficiente que qualquer politica pública que
viesse a ser finanCiada- com o mesmo imposto.

A proposta de nova redação para o art. 6° da mesma lei, reduzindo de três para dois
anos o tempo mímmo para que o bem adqwndo possa ser alienado, é uma reivindicação
antiga dos proprietários de táxi. snstentada pela vivência do dia a dia nas ruas das gmndes e
médias cidades. Não é dificil confirmar a pretensão do setor, basta perguntar a qlUllquer
profissional, que épossivel OUV1r um trlItado técnico eeconómico que justifica tal mudança.

Os automóveís utilizados no transporte autõnomo de passageIros sofrem wn
desgaste maior, são submetidos a jornadas de functonamento acima das recomendações
técnicas dos fabricantes, por ISSO, após 3 anos de uso, além da desvalorização, os custos de
manutenção aumentam assustadoramente. retirando renda do motorista.

Com dois anos de uso. o velemo aJnda tem condições de uso. mas sua manutençio o
Inviabiliza como negócio. o risco de aeidentes aumenta. para a insegurança dos passageiros.

O estimulo à renovação da frota. além das w.ntagens para os trabalhadores epata a
população em gemi mantem. no setoraulomotivo, o nível de emprego e os investimentos na
modernização da indústria.

Face ao exposto, conto com o indispensâvel apoio dos colegas, para fazer

prosperar a presente proposição, de modo a conceder-lhe todo o alcance em

bllneficio da saúde do povo deste nosso Pais.

Para finalizar. acredito que as vantagens, decorrentes da iniciativa

representam uma contribuição importante e efetiva para a melhoria do padrão de
saúde da população brasileira. na medida em que implantam mecanismo no Sistema

Nacional de Saúde, capaz de incrementar a eficiência e a eficácia do seu

ater/dimento, além de estimular o progresso e o aperfeiçoamento técnico-científico
dos seus agentes.

......................................................·································"j···· u •••••••••••••••••••••••••••

3D/Df;, /4-'Sala das SeSSÕC!, em

Em suma, propomos ajustar à realidade a legislação que tem demonstrado ser
eficiente para todas as atividades envolvidas, mitrimi=do assim os efeitos da conjunlUnl
econômica que, no Brasil, não tem poupado ninguém.

,~ c.:}y \;:-0 l- r
LEGISLAÇÃO CITAQA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.989, DE 24 DE F"'EVEREIRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUS1RIALIZAI:5os (IPI) NA
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA
UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE AUTÔNOMO DE
PASSAGEIROS, BEM COMO POR PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AOS
D~STINADOS AO TJ.3.ANSPOR1E ESCOLAR, E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

de 1999.06Sala das Sessões. em "3<:cte
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Art. 2° O beneficio de trata o art.1° somente poderá ser utilizado uma vez,
salvo se o veiculo tiver sido adquirido há mais de três anos, caso em que o beneficio
poderá ser utilizado uma segunda vez.

* Artigo com redação dada pela Lei n"9.317. de 05121996.

Art. 6° A alienação do veiculo, adquirido nos tennos desta Lei ou das Leis
ns. 8.199, de 28 de junho de 1991. e 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de três
anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e
aos requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais. acarretará o pagamento
pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na fonna da legislação tributária.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o
alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor
para a hipotese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

LEI N° 9.317, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O REGIME TRIBUTÁRlO DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO. PORTE, JN.~T!1V1 O SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAlvfENTO DE IMPOSTOS 'E
CONTRIBUiÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da República .
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍ11JLO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

. .Art. 1°. Esta Lei regula, em confonnidade com o disposto no art. 179 da
C~nstltUIção, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às
tnlcroempresas e empresas de pequeno pone, relativo aos impostos e às
contribuições que menciona.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

SEÇÃO III
Do Conselho Deliberativo do SEBRAE

.......................................................................................
Art. 29. O inciso 1 do art. 1° e o art. 2° da Lei nO 8:989:·d~·24 ..d~..f~~~;~·i;~

de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l° .
1 - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de
sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na
condIção de titular de autorização, pennissão ou concessão do Poder
Público e que destinam o automóvel á utilização na categoria de aluguel
(táxi);

Art:·2~:·Õ·b~;;~fi~·i~·d;·~~~··~~;~·~·;;;;:··i~·~~~~~;~·~~d~~;;·~·~~·~;;i~;;d~·~a
vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de três anos, caso em
que o heneficio poderá ser utilizado uma segunda vez."
Art. 30.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

efeitos a partir de 1° de janeiro de 1997.

Art. 31.Revogam-se os arts. 2°. 3°, II a 16,19, incisos 11 e m, e 25 a 27 da
Lei n° 7.256. de 27 de novembro de 1984, e o art. 42 da Lei nO 8.383. de 30 de
dezembro de 1991 e os arts. 12 a 14 da Lei nO 8.864. de 28 de março de 1994.

Brasilia 5 de dezembro de 1996; 175° da Independência e 108° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

PROJETO DE LEI N21.330, DE 1999
(Do Sr. Eber Silva)

Dispõe sobre a inclusão dos municípios do norte e do noroeste
Flum1.nense na área de atuação ria Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

(AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBI\NO E INTERIOR; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇJlO
(ART. 54) - ART. 24, Ir)

oCongresso Nacional decreta:

Art. l° Para os efeitos da Let n° 3.692. de 15 de dezembro de

1959. e o Poder Executivo autorizado a incluir na área de atuaçio da Supenntendência do

Desenvolvlmenlo do Nordeste ~ Sudene. os Mumcipios de Aperibé. Bom Jc5US de

[t_b_poana. Cambucl. Campos dos Goytacazes, Carapebus. Cardoso Moreira. Conceição

de Macabu. ltaco~ ltalva. ltaperuna. Laje do Muriaé. Macaé. Miracema. Natividade,

Porcitincula. QUISsamil. Santo Antômo de Pádua. São Fidelis. São Francisco de ltabapoana
e São João da Barra. nas regtões do Norte e do NOfqcste Flummense

An.,2° O Poder Executivo regulamentarà esta lei no prazo de

sessenta dias.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Com a Constiwíção de 1988. mUItos subsidios federals
Importantes foram reurados das regIões Sul e Sudeste. espeCIalmente aqueles que

otereclam suporte as políticas locais de desenvolvimento intta~regional. Com isso.

regtões·problema como o Norte e o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro viram·se de
súbito. sem uma instituIção específica a qual recorrer, para obtenção dos ·recu:.sos

imprescmdiveis a seus programas de desenvolVimento econômÍco e social.

Essas duas mesorregtões homogêneas compreendem 20

municípiOS Destes, 18 estão entre os maIS pobres do Estado do Rio de Janeiro. segundo o
"índice de indigênCia" do Mapa da Fome m. el~rado pelo Instituto de Pesquisa.

Econômica Aplicada - lPEA O mottvo dessa pobreza está. entre outras coisas. nas

condIções c1imahcas adversas que predomínam na regIão.

Multo se tem falado nas mudanças atmosféricas que vêm
ocorrendo no Planeta. nos ultimas tempos. Mas poucas pessoas se detêm para verificar

$obre que panes do temtório naCional essas mudanças incidem com mais intensidade.
Oficialmente. no Brasd. a região que mais sofre com a irregularidade das chuvas é o

Nordeste. Quase nmguem sabe. no entanto. que o Norte e o Neroeste do Estado do Rio de

Janeiro tambêm padecem desse mesmo infoItlln.io.

Recentemente. fOI acatada pelo Executivo a louvável decisão do

Congresso NaCional de aprovar projeto de lei mclumdo o Norte do Estado do Espírito

Santo e o Vale do Jequitmhonha na área de atuação da Sudene. Agora. conctamamos os
nobres Pares a voltar seus olhos para o Norte e O Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

um pedaço esqueCido do Brasil que sofre com a estiagem tanto quanto o semi~árido

nordestino.

A proposição que ora submetemos â apreciação de Vossas
Excelências tem por objetIvo não só lograr o reconhecimento de todos p~ com a

Situação de calamidade em que se encontram as regiões em apreço. Ela pretende ir mais

longe, oferecendo condições para que o bravo povo fluminense possa ter acesso ao
volwne de recursos necessártos ao seu desenvolvimento.

Sala das Sessõcs. em~e 'Ob de 1999

LEG1SLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-JAÇAo DE ESTL'DOS LEGtSLAT1VOS - C,DI

LEI 1\0 3.69:.1 - m: 1;:' DE m:::nJ:!:RO r::s: 1S39

lnstt~i1.i a Superintendência do Desen7.:olvimento do NOTde~te e dá octras
PiDvzd.dnczas.

o ?resideni:e da República:

Faco saber que o Con~re5::(; Nacional decreta e eu sanciono a se
gui...'1.te -Lei:

Art. :.0 :E criada a. Superintendência ào Desen\"oh':..mento do Nordeste
(SUD~';E), êi=etamente .5uborêiD:i.aa ao Pre.::adente da República., admi
Ill5t:-2:~~V::.rcen:&a autônoma e sediada na cidaàe ào fteclie.

§ 1.° Para os fins desta. IE!, consiaer3-se como Koràeste a. região
&bransnaa pelos Estaacs do l\1.ara.nhão, Piau1, ceará, Rio Grande do Norte,
Paraioa, Pernambuco. Alagoas, Sergipe e Bahia.

~ 2.'"' A area de atuação da SUDIDIE aoranze além dos Estados re!e
rido.:i r..D parágrafo anterior. a zona de A:ÚI}a.s- Gerais compreendida no
Poligano áas Sêcas. '
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§ 3.° Os recursos concediáos sob qualquer forma, ãireta ou Indireta...
mente, à SUDENE. sômente poderão SEr apIícaóes em loca.lida.des cem..
preenáidas na área constante do paragraio anterior,_

f!na~~de~~ A Superintendência. do Desenvolvunento do Norc.este t!:n t;lcr

:u estudar e propor diretriza::: para o desenvolvimento ão Nordeste:
b> s:Jpenisionar. ccordennr e conerolar a eLabaraçac e execuç:lo ce

projetes a cargo de órgãos :ed:?:r~m na ':'egiáo e que se relaclonem e.sp~ci.
flca.:nen:e COnl o seu deseDvolvim~nto;

c, . ex.ecui.2.!", diretatn~mte ou mediante convênio. acõrdo ou contra.:o.
os projetos rel:ltivo5 no ctes€11'lc11:i:!1enco do Nordesi:e que lhe forem :l.tri
buido.:. nos térmos da. leg-is!::cáo em vigor;
ao ~~r~~~[:enar programas de assistência técnica, z:.3.cional ou estrangeira,

~t. 39 A ~UDENE será diriiida par tUI1 Supenntendente. ae 11'V'l"e
~S'colha do ~Pre~lcien.te da Re~"lllJlJca c qual sera respcnsave! pe!a execução
~~ 6;:~~~Ij~ci j~iZ~O~S~~~ ~~;~.el'ativo e peLa. representaçio a.tiva e plisslva

§ III O SUpl!rintendente perceberâ. vencime:Jtcs eqUlv:l1entes ao! que
e.!tabelecer 2. lI!': ;Ja.r~ 03 cargos ~!!J comissão siebolo I'CC-I".

~ 2~ /0.5 ,fu:Jções de SuperL'"1tenãente poderão ser e:tercidc.s por dirigente!
~1~~~~~~. tecmco Oil f!~::;_~c:"LTC ti3 União, vedada 2. acumulaçftc de "'e.:1"

.Art. 49 A SUDENE compreen.de:
fi> Conselho De~ihe:2.th·o;

b) Secretllria. Executiva.

Art. ,j? O Conse!ho Oetiber;:o,t:vo l!ierá constitmdo de vinte e dois '22)
membros. sendo l10Ve (9) ll...uih:::tdos pelos Governtldares cios Estados .to
Nordeste - um por Estndo - trás (3) membros n3.tos. um represea.~.a.nte

~~ln~~~o.dÓril~~~~l:: ~~~ig~~~~ Al"ttl:ldas e nove (9) repre5entantes àos ~~-

a1 MimstérIO da Agricultura:
b I t-.r~n~ster~a áa Ed'uc:lcio ~ Cultur~:
C) ~.1..i:nu:terl·" da. Faz2nda;
d) M.in1.3terll) ca S[:.t:d ... ·
e) ~~n~stér~o ?O Trabnjho. rnàlbtria. e Come:cio;
~), ~~~lg~e~~ ~~o.~~la~5.0A: Obras PÚbljcas;·

~l.) ~anco Nncion::u do Def:ftj\'ol\"imellto EcanoI:lico:
l) Bil!!ciJ do NorDEste do BrtlsiJ S. A.

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

espertos cobradores coagem os consumidores e conseguem embolsar o equivalente à
sucumbência, sem terem promovido a cobrança judicial.

O Código de Defesa do Consumidor, no inciso XII do ano 5 I, já
classifica como abusiva qualquer cláusula contratual que obrigue o consumidor a
ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação. Entretanto, tal dispositivo, em
nosso entendimento, aplica-se unicamente aos casos em que a relaçio de consumo ê
regida por um contrato escrito. Urge, pois. dar a mesma proteçio ao consumidor nu
rellÇões de conswno que não são regidas por conlrllto escrito.

Pelo cima exposto. conllmos com o apoio dos Nobres Pares para que
seja efetivada a proposta alteraçio à Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990.

LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· C.DI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

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

PROJETO DE LEI N~ 1.331, DE 1999
(Do Sr. Badu Picanço)

Altera O art. 42 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
;~~:l~:nc~~~~~ a proteção do consumidor e dá outras

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO V
Da Cobrança de Dívidas

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇ&O E JUSTIÇA E DE REDAÇ&O (ART. 54) - ART.24 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 42. Na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetíção do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Art. 1° O ano 42 da Lei nO 8.078, de II de setembro de 1990, passa a
vigorar com a acrescido do seguinte § 2° renumcrando-se o atual parágrafo ÚD1CO
para § 1°:

"§ 2" No caso de cobrança extrajudicial de débitos em atraso de
consumidor, considera-se indevida a cobrança de qualquer quantia que niJo seja
referente à correção monetária, multa de mora ou juros, excetuando-se a hipótese
preVista no inciso XII do art. 5J. "

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

SEÇÃOU
Das Cláusulas Abusivas

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

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

.'1, .

Altera o art. 25 da Lei nO 6.515, de 26 de dezembro de 1977.

PROJETO DE LEI N~ 1.332, DE 1999
(Da Sr. Veda Crusius)

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua
obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a
qUlllidade do contrato, após sua celebração;

ART. 24,(A COMISS&O DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
II)

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

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se com esta proposição coibir a prática abusiva e desleal
cometida com frequéocia crescente contni o consumidor que encontra-se em situação
econômica desfavorável e nã.o .c0nseme saldar.tempestivam.ente seus débitos. .

. Trata-se do adiCIonal que, mvanave}mente, e cob~ado do conswmdor
em atraso, pelas empresas especializadas em cobranças, a título de despeS8': .de
cobrança ou despesas advocaticias ou outros nomes que se dio a essa prattca
desonesta. Efetivamente do há legislaçio que respalde.esse tipo de cobrança.

Na verdade, os consumidores se vêem forçados a concordar com o
pagamento desse extra a despesas de cobrança porque. normalmente. o advogados e
as empresas que cobram esse adicional indevido costumam ameaçá-los de efetuar
uma cobrança judicial. onde os consumidores seriam obrigados a arcar com as
despesas da sucumbência. além de serem obrigados a constituir advogado. o que
reoresentaría uma despesa adicional. Dessa forma. utilizando-se de ameaças, os
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Pelo exposto. contamos com '0 valioso apoio dos ilustres pares para a

aprovação do presentll projeto de lei.

LEI N° 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.

REGULA OS CASOS DE DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL E DO CASAMENTO.
SEUS EFEITOS E RESPECTIVOS PROCESSOS. E
DÁ OUTRAS PRüVIDÊ!'JCIAS.

de 1999.

~ idtff/AÍI~f
'Dep. Veda Crusius

Sala de Sessóes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-:ACÁo DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS _CeDI

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O parágrafo único do artigo 25 da Lei 6.515 de 26 de dezembro de

1977. passa a vigorar com a seguinte a redação:

• Art. 25 · ·..·..· • ·· ·..•· ..· ..

Parágrafo único: A sentença de conversão determinará que a mulher

votte a usar o nome que tinha antes de contrair matrimónio. sendo

permitida a averbação de seu nome de solteira nos assentamentos

dos filhos havidos da união dissolvida. só conservando o nome da

família do ex-marido se a alteração prevista neste artigo acarretar:

JUSTIFICAÇÃO

O teor do parágrafo único do artigo, 25 da Lei 6,5 \ 5 de 26 de dezembro

de 1977 é o seguinte:

I - Evidente prejuizo para sua identificação;

" - dano grave reconhecido em decisão iUdiC~al.· _ ! rI!1
Art. 2" - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao.; I

ART. 25......
CAPiTULO 11

Do Divórcio

Parágrafo único: A sentença de conversão determinará que a mulher

volte a usar o nOme que tinha antes de contrair matrimônio. sô conservando o nome

da famma do ex-marido se a al!eração prevista neste artigo acarretar.

I - evidente prejuizo para sua identificação:

11 - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos

na união dissolvida;

111- dano grave reconhecido em decisão judicial.

Percebe-se que este preceito • desconsidera o fato de que a mulher ao

divorciar-se e voltar a usar seu nome de solteira. adquire o direito de personalidade do

nome que na maioria dos casos atuais. ela própria requer. ou seja. não deseja mais

carregar o nome do ex-marido. mas. deseja ser reconhecida pelo seu nome de família

e assim sendo. deseja que seus filhos tenham. o nome da mãe atterado em seus

assentos de nascimento. evitando prejuízos morais e patrimoniais que certamente

advirão.

Para melhor elucidar cita-se O caso de uma mulher que ao conlrair matrimônio.

despojou-se de seu nome de família adotando apenas o da família do marid2;7til
NOME DE CASADA: MARIA JOSE SOARES. lfA-
NOME DE SOLTEIRA: MARIA JOSE SILVA~OLlVEIRA .'

NOME 00 FILHO: CARLOS SOARES

NOME A SER AVERBADO NO ASSENTAMENTO DO FILHO: CARLOS OLIVEIRA

SOARES

.......................................................................: .

. ~. 25. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges.
eXlst.ente ha mll1s de I (um) ano. contada da data da decisão ou da que concedeu a
medida. caute~ar .c~espondente (an.8), será decretada por sentença, da qual nào
constara referencla a causa que a de!enninou,

*Art,2S co", redação dada pela Lei n"8A08. de 13 defevemrode 1992.
Parágrafo imico. A sentença de conversão determinará que a mulher volte a

usar o nome que tinha antes de contrair matrimônio. só conservando o nome de
família do ex-marido se a alteração prevista neste artigo acarretar:

I - evid~te prejuízo para a sua idenúficaçào;
II - manifesta distinção entre o seu nome de família e dos fúhos havidos da

união dissolvida:
III • dailo grave reconhecido em decisão judicial.
*.Parágrafo wucoocrescen'odo pclaLei n°8.-108. de 13 de.kverelro de 1992.

........................................................................; .

.............................;.: .

PROJETO DE LEI N~ 1.333, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)

MOdifi,?a o art_ 280 da Lai na 9 .503, de 1997, de.terminando novos
procedJ.mentolJ para a lavratura do auto de infração de tràns1to.

(AS COMISSOl!:s DI!: VIAÇl\O E TRAIISPOI\TES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DI!: RI!:DAÇl\O IAI\T. 54) - Al\T. 24, 11)

O Congresso NacIonal decreta:

Art. 1° O art. 280 da Lei nO 9,503. de 1997. passa a vigorar
com lIS segUintes modl!icações:

A identificação do filho havido da união dissolvida, será sempre vinculada ao

nome de casada da mãe. que na realidade deixou de existir, E. a partir daí perde-se na

esfera familiar. o direito à personalidade de alguém que detém o direito de alterar seu

nome em todos os assentamentos da vida civil. mas, lhe é negado o direito de alterar

o registro de nascimento de seu próprio filho. porque a leí não prevê.

A lei prevê sim. que a mulher permaneça com o nome do ex-marido. no caso do

inciso" do parágrafo único, numa ciara desconsideração da vontade da mulher. ou de

seu direito de personalidade, sendo bastante esta ,argumentação para sustentar a

presente tese.

Afora estes, outros argumentos ainda podem ser amplamente debatidos, na

esfera credUicia. penal e civil.

I - O capUl passa a vigorar com a segUinte redação:

"Art. 280. Ocorrendo InfraçãO prevista na
IegislBÇáo de tnlnaito. lavrar·se-á auto de infração. na presença do
infrator. do qual constanl:" (NR)

II - O inciso IV passa a vigorar com a segumte redação:

"IV - nÚlflIIro do documento de habilitação ou
do documento de «tenlidade do·condutor e. sempre que pOSsível. seu
prontu;no:· (NR)

lU • O itlClSO VI passa a Vl!Jorar com a segumte redaçàO:

I"
"~o
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"VI - assmatura do Infrator vaienao esta como

notificação do cometimento da infração. exceção feita aos casos em

que a Infração for comprovada por aparelho eletrãmco ou eqUIpamento

audiovisual." (NR)

IV - O § 3' passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 3' Recusando-se o Infrator a apor assinatura

no auto de infração. deverá o agente da autondade de tránsfto

proceder á retenção do veiculo. até que seja obtido o testemunho de

duas pessoas para o fato. o qual será relatado á autondade no próprio

auto de infração. devendo-se Informar os dados a respeito do veículo e
das testemunhas. além dos constantes nos inCiSOS I. fi e 1/1. para o

procedimento preVisto no artigo seguinte." (NR)

Art. 2" Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de
sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Imposlçãç de penalidade por Infração de trânsito. assim

nos parece. deve ultrapassar seu earàter corretivo. alcançando finalidade mais

nobre: a educação para o trânsito.

Atualmente. é rara a situação em que o infrator é autuado

em flagrante. proliferando os autos de Infração que somente são conhecidos pelo

condutor depOIS de passados vários dias do cometimento da infração.

Muitas ve~es, o motorista se surpreende com o recebimento

da notificação pOIS não mais se len'ibrava ou sequer se dera conta da

Irregularidade que havia cometido.

r11 Vem dai uma certa IrritaçãO com o trabalho da fiscaliUlção.

tido como hfrtfJí6. §Ub-repticlo. Alguns ficam a Imaginar. até. que a atuação dos

agentes ae trãnsno sana vOltaoa. essenc:almeme. ;:ara o bom 1unclonamento aa

"maQuma arrecaaaaora'

Tal aesconfi~t:lça ,':!es808iecena. JUlgamos. se D

proceolmemo ae autuação fosse mais uansoareme. se a fiscallzaçâo, ae promo.

notificasse o Infrator. :nostranao-ihe a IrregUlaridade aa conauta ainda no calor do

aconteCimento.

Além de' mmar o trabalho ao ageme de trânSito

verdadeIramente ostensIvo. a medida permltln8 um contato salutar deste com o

condutor. O agente ceoeria esc1arecer. no ato. o motiva que o levou a lavrar o

auto. sugennoo uma mOdificação de componamento por parte ao motorista. Este.

:>ar sua vez. :9na mUito cem C8rBetenzaaas as razões Que conauZlram a
autuação. f:.canco cIente oa gravidade ao seu erro arytes Que a ação do temoo
viesse a abranaà~la,

Eis o que entendemos ser um processo de autuação que

colabora para a eaucação de trânSito. ProvldéncJas tomadas às claras. ievadas ao

conhecImento do infrator sem delonga. Um processo que. para correção do

condutor. não lança mão apenas da ImpOSição da multa mas tampém do
constrangImento a que qualquer um é suometldo qúando flagradO contrariando a

leI.

~

Contamos.'>POIS. com o 80010 dos nobres Pares para a

aprovação deste projeto de leI.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENAÇ Â.O DE E5roD05 LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI :-;0 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO

CAPiTULO XVIlI
Do Processo Admmístrativo

SEÇÃO I
Da Autuação

Art ~30. Ocorrendo mfração preVIsta na legislação de trânsito. lavrar-sc-a
auto d~ miraç50, do qual consIara

1- tlplficaçào da mfração:
11 ~ hlcal. daIa e hora do cometimento da mfração:
111 - caracteres da placa de identlticação do veiculo. sua marca e especIe. ~

outros elementos lul2ados necessários a sua identIficação:
LV - o p~ontuario do conduIor. sempre que possíveL
V _ Identificação do órgiío ou entidade e da aucúndJ.de ou agente auruador

ou equipamento que ~omprovar a lnrrí1ção~
VI _ assinatura do infrator. sempre que posstvel. valendo esta como

notificaçào do cometimento da mfração,*1° (VETADO)*2," A mfração devera ser comprovada por declaração da 8uwrida,de ou do
agente da autondade de trânStlo. por aparelho eletrônico D,U por equ.lpam~nto

audiovisual. reações quimícas ou qualquer outro meio tecnologicamente dlspomvel.
previamente regulamentado pelo CONTRAN. . .

§ 3" Não sendo possivel a autuação em flagrante. o agente de tranSito
relatará o fato li autoridade no própno auto de ínftação. ínfonnando os d~do5 a
respeito do veiculo, além dos constantes nos incISOS I, 11 e IIl. para o procedunento
prevJsto no amgo segumte.

§ 4° O agente da autoridade de trânsito competente para la~ ? aut? de
infração poderà ser servidor CIVIl. estatutaço ou celetista ou. amda. p~oltc~al mIlItar
designado pela autoridade de trânsIto comjurisdlção sobre a via no arnblto de sua
competênCli1

PROJETO DE LEI N2 1.334, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueuo e outros)

Dl a denominação de "Aeroporto de Petrolina Senador Nilo
Coelho 11 ao aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N' 924, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O aeroporto localizado na cidade d~ PelTolína, Esta~o
de Pernambuco, passa a denominar-se "Aeroporto de PelTolma - Senador Nilo

Coelho".
M. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

de 1999.
. Pefsonalídade que marcou profundamente a vida nacional, Nilo

de Souza Coelho era natural da cidade de petrolína, âs margens do Rio Slo
Francisco, em Pernambuco. Mesmo tendO ocupado os mais altos cargos - foi
Deputado Estadual e Constituinte, Secrefirio de Estado da Fazenda, Deputado
Federal, Governador, Senador, Presidente do Senado Federal e do Congresso
NIlcional - a sua lígaçio com sua teira natal sempre foi uma referAncia
nwcante em sua vida.
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JOÃO' FIGUEIREDO
Murillo Macãdo \
Delfim Netto .

DECRETA:

oep. JOSÉ GENOíNO

~
'l 6f';
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LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESrunOS LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO-LEI N? 2.024, DE 25 DE MAIO DE 1983

Art. I? O artigo 2? da Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 1979, mo·
dificado pela Lei n? 6.886, de 10 de dezembro de 1980, e pelo Decreto·lei
n? 2.012, de 25 de janeiro de 1983, passa a vigorar com a sellUinte reda
ção, mantidos inalterados os seus parágrafos:

..Art. 2? A correção efiltuar-se-á segundo a diversidade
das faixas salariais e cumulativamente, observados 05 sellUintes
critérios:

I - até 7 (sêtel vezes o valor do maior salário mínimo.
multiplicando-se o salário ajustado por um fator correspondente
a 1,0 da variação semestral do índice Nacional de Preço. ao
Consumidor lINPC);

II - de 7 Isete) a 15 (quinze) saláriJs minimos aplicar-se·
á, até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e. no que
exceder. o fator 0.8;

III - de 15 (quinze) a 20 (vinte) salários mínimos aplicar
se..ão, até os limites dos incisos anteriores, as regras neles con
tidas e, no que exceder, o fator 0,6;

IV - acima de 20 (vinte) salários mínimos aplicar-se-lo as
regras dos incisos anteriores até os respectivos limites e, no que
exceder, o fator O (zero).

§ I? .
§ 2? .

Art. 2? Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica
ção. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de maio de 1983: 162? da Independência e 95~ da
República.

Dá nova redaçio JlO arti~ 2:' da IAi »:'
6.708. de ao de outubro di 1979. que di.p6e
sobre li correção automádca do. ularios.
modifica li política !lalariaI. e da Dutn.
providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ,,"o uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição.

oap. VALOEMAR COSTA NETO

Essa referência manifesta-se em suas próprias palavras, ao
assumir a Liderança da Maioria do Senado:

"A minha palavra continua Tmp;egm>da das'coi~s da .
minha reqilJo. (...) Das reminiscências da inf4ncis e desta
tribuna do Senado, contemplo a Pátria com um mNmo
sentimento, o da sua ind&lru1lvel unidade."

o Senador veio a falecer, vitima de um enfarto do miocárdio,
pouco mais de um mês depois desse dia histórico. Sepuitado em Pelrolina,
recebeu homenagens sinceras e emocionadas, que irmanavam parlamentares,
governadores, ministros de estado e populares, numa multidão calculada em
80 mil pessoas.

Nilo Coelho tinha um sonho: fazer do Vale do Rio São
Francisco um pólo de fruticultura voltado para a exportação. Seu sonho foi
sendo aos poucos construido, em grande parte pelo grande apoio que ele, ao
longo de sua vida pública, deu á atuação da COOEVASF. Nesse momento, em
que a pista do aeroporto da cidade de Petrolina está sendo ampliada para
atender võos de cargueiros internacionais. que vêm a Pernambuco buscar
frutas para os mercados externos, temos a concretização definitiva da
aspiração tão arduamente perseguida.

Julgamos apropriado. portanto. propor a esta Casa uma singela
homenagem á pessoa do saudoso Senador, materializada no presente projetçv.
lle lei. Estamos certos ae que, diante da indiscutlvel grandeza do
homenageado, poderemos contar com o apoio decisivo dos nobres Pares para
a sua rápida tramilação e transformação em lei, dando assim asas a um sonho
que se tomou realidade.

".d"'''_.mjodoi~~.do'''' - Ãto~-doê~;o'N~~i~~cl~
at"",,"ENO~~ _ ..-.~e_- que Ulil kS

~~t /-?It: Faço ~. o CONGP~SSO NACIONAL a?rovou, nos termos do"rco 1 ~ art. 55, § 19, da constituição, e su, NILO COELHO, ?residenta do 5.-
oep. ROBERTO JEffERSc:hoN-- _..::- c.~~ __ ~-... nado Federal, ?romulqo o seguim:e

INOe~NeIO OLIVEIRA -- i - ---=-
I .DECRETO LEGISLATIVO

'.: . ',/1
. \,,'L.. ".:----- m 69, DE 1983

Itejeita o texto c.q, Dec=eto-lei n9 2.024, d. 25 de
08p. ARNALoÓ MADEIRA - ,k--~ " , - Ú- !:laio de 1983, que '''dá nova redaçáo ao art190 29 d., ., r-.:--, Lei nO< 6.708, de 30 da ol,ltubro d. 1979. qu. dI."...."-.,; ,;,/" \...~ __! :,.. - sobre a correção automática dos salários, IlOdJ,fica

oap. AfeIo NEVES .... a politica .alarial e dá outras p>:ovitl.inc1••••

Tal postura, no entanto, não se traduzia em mero
rovincianismo. Pelo contrário, sua dedicação em procurar soluç/les para os

problemas da gente nordestina tinha sempre um objetivo maior:

desenvOlvim~_.o"'. fi";f;;;.:......~.. ...- ......
~ ~~

~ I/L·lli.
"lfm discurso no Congresso Nacionai, revelam o enfoque amplo e abrangente
que orientava seus gestos em defesa do ~ordeste:

"Nilo pode haver um Brasil realmente forte e
adequadamente desenvolvido se não houver um esforço no
sentido de corrigir as disparidades regionais. imperativo da
consciéncia nacionai e obra de ciarividéncla politica...·

A personalidade aberta e.vigorosa do Senador Nilo Coelho
impregnou sua atuação politica. Convidado pelo então Presidente João
Figueiredo para ser L1der da Maioria no Senado, aiicerçou sua liderança em
três pontos básicos: a defesa da independência do Poder Legislativo, o diálogo
e a conciliação. Com esse posicionamento, granjeou o respeito dos seus
Pares, Inclusive entre aqueles que perfilavam na oposição. Entretanto. na
mesma proporção, desagradou o Palácio do Planalto e alguns colegas de
partido, aliados incondicionais do Executivo. Em atitUde corajosa, lançou-se
candidato á Presidência do Senado contra a preferência do Planatlo, tendo sido
eieito, em janeiro de 1983, por esmagadora maioria de votos.

Um dos maiores exempios da independência com que o
Senador Nilo Coelho pautou o exercício da Presidência do Senado e do
Congresso Nacional ficou cristalizadô em setembro de 1983. Naquela ocasião,
contrariando a orientação do Pre$idente João Figueiredo, o Senador Nilo
Coelho não aceilou questão de ordem formulada pelo Iider de seu próprio
partido, o POS, e permitiu a rejeiçãO do Oecreto-Iei 2024, que ailerava a polltica
salarial, com prejuizos imensos para os trabalhadores. Pela primeira vez. em
dezoito anos, um decreto-lei envia<!o pelo Poder Executivo foi derrotado em
Plenário. Sob intensa emoção, encerrou a sessão com as seguintes palavras:

"Fui eleito pela unanimidade do Senado. por todos os
partidos. Não sou presidente do Congresso do PDS. mas do
Congresso Nacional".

oap. oDELMD LE~O

o8p.
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. Artigo ú..~ico _ t r~jeitado o texto do Decreto-lei n9
2.024, de ?5 ãe maio ãe 1983 crua "dá nova redação ao artigo 29 ~a
Lei nQ 6 ~ 70B: c.e 30 de -outubro' dê 1979, que ãispõe sobre a _::orreçao
~Utomática dos salârios, ~odifica a politi=a salarial e aa outras
?roviãências 11 •

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.096. DE 19 DE SETEMBRO DE 1995.

5ENADO FEDERAL, EM 2f ÕE 5ETE!'!ERO DE 1963

5ENADOR NILO COELHO
PRESIDENTE

DISPÕE SOBRE PARTIDOS pOLÍTICOS.
REGULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14, § 30.
INCISO V. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PROJETO DE LEI N2 1.335, DE 1999
(Do Sr. José Antonio)

TITULO IV
Do Accsso GratuIlo ao Rádio c a Televisão

Art. 49. O partido que menda ao disposto no art. 13 tem assegurado:
I - a realização de um programa cm cadeia nacional e de um programa em

Dá. nova redação aos arts. 49 e 57 da Lei nO 9.096, de 19 de cadeia estadual em cada semestre. com a duração de vinte minutos cada:
setembro de 1995, que dispôe sobre partidos políticos. II _ a utilização do tempo total de quarenta minutos. por semestre, para

inserções de trinta segundos ou um minuIO. nas redes nacIOnais. e de igual tempo
nas emissoras estaduais.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

TITIJLü VI
DispOSIções FinaIS e Transllónas

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° O art. 49 e o capul do art. 57 da Lei n° 9.096. de 19 de setembro

de 1995. passam a vigorar com as seguintes alterações:

·'Art. 49 _ .

III - os seguintes prazos para encaminhar ao Tribunal Superior

Eleitoral requerimento referent~à realização de programas :

a) ate o dia quinze de "dezembro do ano anterior, para

realização de programa no primeiro semestre:

b) ate o dia quinze de junho. para realização de programa

no seb'llIldo semestre:'

..Art. 57. Até a proclamação dos resultados do pletto de 1.006,

sera observado o seguinte: (NR)

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

JUSTIFICATIVA

o proje[o visa. micialmente. a estabelecer prazos para que as agremiações

panidárias requeiram a Justiça Eleitoral o direito de realizarem programas eleitorais. ou

inserções. no radio e na teleVIsão.

Trata-se de uma lacuna do texto da Lei n' 9 095/97. que vem sendo suprid~por

Rftoluqlo do Tribunal Superior Eleitoral. o que nào parece adequa.do. uma vez que

elf&btl_ condições para o exercicio de um direito. materia evidentemente reselVllda á lei.

li 11I reciaçlo proposta para o artigo 57. o objetivo etornar Otexto vigente da regra

cl'II1Jitória contida no an. 57, definindo desde logo o (ermo ad qu.em da vigencia da nonna.

pomo que tem suscitado viva controvérsia arualmeme.

Art. 57. No periodo entre o inicIO da próxima LegIslatura e a proclamação
dos resultados da segunda eleição geral subsequente para a Càmara dos Deputados.
será observado o seguinte:

I - direito a timclOnamemo parlamentar ao partido com registro definitivo
de seus estatutos no Tribunal Supenor Eleitoral ate a data da publicação desta Lei
que, a partir de sua fundação tenha concomdo ou venha a concorrer ás eleições
gerais para a Câmara dos Deputados. elegendo representante em duas eleições
consecutivas:

a) na Câmara dos Deputados. toda vez que eleger representante em, no
mínimo, cinco Estados e obtiver um por cento dos VOIOS apurados no País, não

.computados os brancos e os nulos:
b) nas Assembléias LegislatIVas c nas Càmaras de Vereadores. toda vez

que. atendida a exigênCia do mciso anterior. eleger representante para a respectiva
Casa e obtiver um total de um por cento dos votos apurados na Circunscrição. não
computados os brancos e os nulos:

Il - vmte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para
distribuição. aos Partldos que cumpram o disposlO no an.13 ou no mciso anterior. na
proporção dos votos obtidos na ultima eleição geral para a Câmara dos Deputados:

1II - é assegurada. aos Panldos a que se rcfere o inCISO L observadas. no
que couber. as disposições do Titulo IV:

a) a realização de um programa em cadcla nacIOnal. com duração de dez
minutos por semestre:

b) a utilização do tempo total de vinte mmutos por semestre em inserções
de trinta segundos ou umminuto, nas redes nacionaiS e de igual tempo nas emIssoras
dos Estados onde hajam atendido ao disposto no inciso L "b".

PROJETO DE LEI N2 1.336, DE 1999
(Do Sr. José Antonio)

(APEIlSE-SE AO PROJETO. DE LEI NO 669, DE 1999)

DA nova rRdaç:io aQ art. 6g da Lei n2 9.504, de 30 de setembro de
1997, que "Eatabe!ece normas para as eleições 11 •

(PSB-MA)

.,,\ (O ('Saladu SessOes. em'1V de!.J de 1999. ;

~
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O ar!. 6° da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997 passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 6° Serilo admitidas coligações se celebradas

conjuntamente para as eleições majoritárias e proporcional, e

integradas pelos mesmos partidos, ou se celebradas apenas para

as eleições majoritárias. (NR)

§ 1° A coligação terá dinom:inação própria, que poderá ser

ajunção de todas as siglas.dos partidos que a integram, sendo a

ela atribuídos os direitos e obrigaçlíes dos partidos políticos no

que se refere ao processo eleitoral. (NR)

§ 2° Na propaganda, a coligação usará, obrigatoriamente,

sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a

integram. (NR)"

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

JUSTIFICATIVA

o texto proposto restabelece a redação da Lei n' 9.100/95, aplicada às

eleições de 1996, que exige a fonnação de coligações para concorrer conju.nta.mente

as eleições pelo sistema majoritàrio e às eleições pelo sistema proporcional, ou

apenas pelo sistema majoritário, vedando, assim, a possibilidade de fonhação de

coligação apenas para a eleição proporciollll!, prevista na atual redação do ano 6' da

Lei n' 9.504/97.

A vedação total de coligação para eleições proporciollll!s, defendida por

algum;, não parece adequada. consabido que é haver convergência. nos Parlamentos,

de atuação de várias legendas, algumas delas inclusive integrando blocos

parlamentares, sem com isso sacrificar a identidade das respectivas agremil.ÇÕeS

partidárias. O que não parece admissive~ embom autorizado pela legislação em

vigor, é a formação de coligações apenas pila as eleições proporciolllis, sem

quaisquer vinculos ideológicos ou moslM políticos, com ~ único objetivo de, pela

""M dos votos dos muitos candidatos, obter o quociente eleitoral; conquistando,

com isso, algumas vagas no parlamento fed~ estadual ou municipal.

Num exemplo acabado do desvirtuamento do instituto da coligação - de

cunho democnitico, tanto que a ditiàura militar o proscreveu chegando mesmo a

instituir, dumnte algum tempo, seu õntônimo, a chamada suhl.gentla - candidatos

de uma coliga.ç:io proporcional sentem-se «livresn para apoiarem candidatos

diferentes, de outros partidos ou coligações, ao cargo executivo em disputa no

mOSlM pleito.

Daí a restrição à formação de coligações apeoas proporciollll!s. exigindc-se

que esta seja conjunta e integrada pelos mesmos partidos da coligação majoritária,

admitindo-se, porém, que se làça coligação unicamente majoritária, Iúpótese em que

oad& partido dela integmnte poderia lançar chapa própria para concorrer às eleições

proporcionais.

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - coOr

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.

ESTABELECE NOR1tAS PAJU\ AS
ELEIÇÕES.

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

Das Coligações

Ar!. 6° É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para elei~ lIll\Íoritária, proporcional, ou para ambas, podendo,
neste último caso, formar-se mais de wna coligação para a eleição proporcional
dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1° A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e
obrigações de partido politico no que se refere ao processo eleitoral, e devendo
funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato
dos interesses interpartidários.

§ 2° Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará,
obrigatoriamente. sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a
integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua
legenda sob o nome da coligação.

§ 3° Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes
normas:

I - na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a
qualquer partido politico dela integrante;

TI - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes
dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos
respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na
forma do inciso fi;

fi - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante,
que terá atribuições equívalentes às de presidente de partido politico, no trato dos
interesses e na representação da coligação, no que 5e refere ao processo eleitoral;

IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa
designada na fonna do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos que a
compõem, podendo nomear atê:

al três delegados perante o Juizo Eleitoral;
bl quatro delegados perante o Tnounal Regional Eleitoral;
c) cinco delegados perante o Tnounal Superior Eleitoral.

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

LEI N° 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995.

ESTABELECE NORMAS PARA A REALIZAÇÃO
DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 3 DE OUTUBRO
DE 1996, E DÁ OUTRAS PROVID:âlCIAS.

Ar!. 1° As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão
realizadas sintultaneamente em todo o Pais, no dia 3 de outubro de 1996.

Parágrafo único: Na mesma~ serão realizadas eleições para Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores nos municlpios que venham a ser criados até 31 de
dezembro de 1995. -

Ar!. 2° Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria
de votos, não computados os em branco e os nulos. .

§ 1° A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele regIStrado.

§ 2° Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão
considerados eleitos o Prefeito e o Vice·Prefeito com ele registrado que obtiverem a
maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3° Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação,
far-se-á nova eleição no dia 15 de novembro de 1996, concolTendo os dois
candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos
votos válidos.

§ 4° Para o segundo turno, qualificar-se-á o mais idoso, se remanescer em
segundo lúgar mais de um candidato com a mesma votação.

§ 5° Se houver empate no segundo turno, de que trata o § 3° deste artigo,
será considerado eleito o candidato mais idoso.
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PROJETO DE LEI N2 1.338, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Acrescenta dispositivo à Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996,
que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CQME:RCIO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.
54»

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As exclusões de proteção patentária ficam

estendidas á produção de medicamentos nos laboratórios da União, na forma da

lei.

Art. 2° O art. 43 da Lei nO 9.279, de 14 de maio de 1996.

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso II1-A:

·Art.43 •••

1- .
••••••••••••••••••••••••••••? .

111 A - à produÇãC1 de medicamento objeto de patente
de produto ou de processo, desde que esta produçãO seja
feita por laboratório pertencente à União, e seja destinada à
utílizaçáo na rede hospitalar públice e à distribuição gratuita
ti população.

Art. 3' Esta lei entra em vigor ne deta de sue publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Cabe destacar, preliminannente, que a matéria contida na

presente proposta já foi objeto de projeto de lei, sob o nO 4.373 - A, de 1998, de

autoria do nobre e ex - Deputado José Pinotti, tendo sido arquivado pela Mesa

Diretora, desta Casa, em 02.02.99, nos tennos do art. 105, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados.

E de se acrescentar que referido projeto, quando de sua

tramitação, nesta Casa. já havia sido, inclusive; aprovado, por unanimidade, pela

Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Tal fato, aliado ás argumentações

meritórias, a seguir mencionadas, justificam plenamente sua reapresentação

Como sabemos. a Lei n' 9.279/96. que substituiu o Código

de Propriedade Industrial, em maio do ano passado. representa a concordância

brasileira com o novo cenário para aspectos de propriedade industrial, construido

pelos palses desenvolvidos. cuja fonna final foi adotada na Rodada Uruguai do

GATT.

Esse novo cenário se caracteriza pela maior rigidez das

legislações nacionais, com base no acordo TRIPS (Trade Related Intellectual

Properly Rights), assinado no Marrocos, em 1994, ratificado pelo Brasil no

mesmo ano e que toma extnemamente dificil o desenvolvimento de tecnologias

ou mesmo de produtos nos países subdesenvolvidos e nos em vias de

desenvolvimento, Como o Brasil não se encontra entre os paises de economias

desenvolvidas, nem entre aqueles onde são feitas pesquisas científicas para fins

de produção _,....mentos. a nova lei tolhe o espaço que restava ao Pais

para a faoncação de remédios.

O presente proj~to de lei visa a excluir da proteção

patentária a fabricação, pelos la~ralórios pertencentes à Uniâo, de

medicamentos a serem utilizados, apenas. pela rede hospitalar pública e para

distribuição gratuita entre a população. em nome de alto interesse nacional. De

fato, o Brasil tem, infelizmente, um enonne contingente de portadores de

esquistossomose, de chagásicos, de tuberculosos, de hansenianos. de

aicoólatras, etc., que dependem de tratarn,ento na rede hospitalar pública. por

serem pobres. Afigura·se como de grande interesse que o Estado possa produzir

medicamentos que objetivem a cura ou a melhoria da qualidade de vida desta

parte da população, hoje quase desassistida peio Poder Público. Esta produção

significa, certamente, uma considerável diminuição de gastos para o Estado em

relação a aquisições em laboratórios particulares, pois não há nela a necessidade

de auferição de lucros, nem de compensar despesas de- publicidade, sem falar na

ocorrência de possiveis economias de escala e de simplificações em

embalagens, item que encarece sobremaneira os medicamentos.

Entendemos que num país como o Brasil, onde muitas

endemias ainda não foram debeledas, epidemias ameaçam eclodir, e a maior

parte da população vive abaixo da linha de pobreza. o Estado não deve assumir
o papel passivo de ser um mero comprador de medicamentos, na sua função

constitucional de assistência,

A presente proposição Interessa à União sob todos os

aspectos, pois o dispositivo acrescentado não a obriga a produzir medicamentos.

deixa o ordenamento jurídico mais claro para uma ação do governo em nome de

importante motivo nacional e pode influenciar positivamente as condiçães da

União nas compras de medicamentos.

Diante do exposto, face ao caráter meritório contido no

projeto, temos certeza que podemos contar com o apoio dos ilustres Colegas

Partamentares para a aprovação da presente PropoS~1o.

Sala das Sessões,e~J~ • de 1999.

Deputado EIRE J N10
ator
~

LEI N" 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

REGULA DlRElTOS E OBRIGAÇÓES
RELATIVOS À PROPRJEDADE INDUSTRIAL.

TÍTULO I
Das Patentes

CAPÍTULo V
Da Proteção Conferida peja Patente

Seção I
Dos Direitos

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e

sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuizo ao interesse econômico
do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com fmalidade
experimentai, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para
casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento
assim preparado;

N - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto
que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou
com seu consentimento:

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem. s~ '":nalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de
variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI • a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja
sido introduzido licitamente no comércie pelo detentor da patente ou por detentor de
licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou
propagação comercial da materia viva em causa.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULON
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo I
DISPOSIÇÓES GERAIS

....................•..................................................................................................................
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Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no
seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem
em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar. com pareceres ou sem
eles, salvo as:

[ - com pareceres favomveis de todas as Comissões;
II - já aprovadas em turno único. em primeiro ou segundo turno:
III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originàrias;
IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição podem ser desarquivada mediante

requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da
primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a
tramitação desde o estâgio em que se encontrava

o fiador é considerado responsável pagador pela divida,

resultante de contrato. Sua assinatura; juntamente com a do devedor, está a

indicar ao credor-contratante que a dlvídã tem a garantia de fiador.

Quantos de nós ·já não teremos enfrentado a situação,

quase sempre constrangedora, de negar uma fiança? O constrangimento, é certo,

não se encenra aí. Atrasos, não pagamentos de aluguéis, de prestações
comerciais, acabam por chegar ao conhecimento dos fiadores e muitas vezes

lhes são exigidos pagamentos de débitos pelos quais se responsabilizaram muito

tempo depois do vencimento da obrigação.

Do ponto de vista legal, em pnnclplo, nada haveria a

modificar. O fiador que paga o credor, no iugar do devedor, estará sub-rogado

nos direitos daquele, podendo, por isso mesmo, ir á Justiça exigir do devedor 

seu afiançado. que lhe pague o valor.

PROJETO DE LEI N~ 1.340, DE 1999
(Do Sr. Freire Junior)

Tudo isto, de um ponto de vista estritamente teórico, é

perfeito: garantem-se débitos, quitam-se débitos, resolvem-se os problemas de

ordem financeira.

Acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei n2 3.071 de 12 de
janeiro de 1916, Código Civil, e ao art. 262 da. Lei ~2 556, de
25 de junho de 1950 - Código Comercial.

("S COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COm:RCIO; E DE
CONSTITUIÇJlO E JUSTIÇA E DE REDAÇIl.O - ART. 24, II J

Na prática, no entanto, as coisas não ocorrem desta

maneira. E isto, no mais das vezes, porque o fiador semente vem ter noticia da

dívida, ou de uma ou outra prestação vencida, depois de vários meses do

vencimento.

No Código Comercial essa desobrigarão do fiador está

expressa no art, 262. No Código Civil, no art. 1.006 (caso da novação) e, mais
explicitamente, no art. 1.503.

Parece-nos que os casos previstos em lei, de desobrigação

do fiador, ficariam mais completos e adequados se se ~stabelecesse como

condição de continuação da validade da fiança, depois de vencida a obrigação, a
comunicação ao fiador como explicado linhas atrás.

I: fato que, na qualidade de interveniente na relação entre

credor e devedor, o fiador assume obrigações, mas existem obrigações frente a

ele assumidas pelo credor e devedor. E não cumpridas eslas obrigações, estará

o fiador desonerado dos compromissos assumidos.

Está claro que se o fiador recebesse o aviso de cobrança

no mesmo instante em que o recebeu o devedor, seria mais fácil resoiver a

pendência, até porque, de um ponto de vista essencialmente prático, o fiador

pode exercer a devida pressão sobre seu afiançado, fazendo com que, ao fim e

ao cabo, venha ele a satisfazer a obrigação,

de 1999.Sala das Sessóes, ~;tl1\?2 de.!00

f ,}.. \J -
" ,\; LLL'-{ '~'1~-

I·
Depulado FREIRE'.UNI.

! i

Eslamos cientes de que, ante a necessidade de se

modificar, em sua profundidade, a estrutura filosófica de nossos Códigos, nossa

proposição pode parecer meramente tópica. Não discordamos totalmente

desta argumentação, mas sabemos, como todos nossos Ilustres Pares

sabem, dos constrangimentos e ônus efrentados por muitos fiadores, que

muitas vezes só tomam conhecimento dos débitos vencidos, quando eles

atingem cifnas astronômicas,

Assim, estamos propondo uma solução de ordem

prática imediata para que se evitem constrangimentos e ônus maiores, ao

fiador e, enfim, às partes envolvidas.

São as nossas jUstificaçõe~ ao Projeto de Lei, que se

inspirou em idêntico trabalho apresentado pelo ilustre, então Deputado

Augusto CaNalho.

Se nos animamos, no entanto, a propor uma simples

alteração, fazemo-lo exatamente porque, no particular, as modificações

enfrentadas no setor comercial e na área das relações civeis, estão a exigir se

lhes dê feição mais modema.

~ '<1// A fiança é instituição Universal. A legislação diz como e por

que", • . jada, como será aceita e, enfim, tudo o que se faz necessário

paf"e.2 U"I1::.....Ji\ienr validade.

Mudanças se farão, assim o entendemos, com a

profundidade que os costumes exigem, os costumes sendo, como, de fato, o são,

a origem das leis.

o Código Civil é de 1916, apresentando, aqui, uma

curiosidade histórica: surgiu quando o Século XX, a rigor, ainda não se tinha

iniciado, e segue em vigor, quando o mesmo século já se aproxima do fim.

Art. 262 - ...
Parágrafo único. Desonera-se, ainda, o fiador, quando,
vencida e não paga a divida, o devedor deixar de comunicar
seu vencimento, imediata e simultaneamente, ao devedor e

ao fiador, observadas as demais disposicões do caput
deste artigo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua

Ninguém discorda de que nossos Códigos andam mais que

necessitados de profundas transformações. O Comercial, por exemplo, tem

q~ase século e meio de vida. Na periodo, desnecessário dizer, as relações de

comércio, seja no campo nacional, seja no internacional, sofreram mudanças as

mais diversas, não contempladas, por isso mesmo, em nossa codificação

especifica.

JUSTIFICAÇÃO

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Acrescente-se ao art. 1.503, da Lei n' 3.071, de l' de

janeiro de 1916, o seguinte inciso:

"Art, 1.503 - ...

1- .
11- .
11I ..
IV - se, vencida e não paga a divida, o credor não
comunicar este fato, imediata e simultaneamente, ao
devedor e ao fiador.

Art. 2° Acrescente-se ao'arl 262 da Lei n' 556, de 25 de

junho de 1850, o seguinte parágrafo único:

publicação."
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGIsLAmos - C.DI

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL
..................................................................................................................................

PARTE ESPECIAL
...................................................................................................................................

LNRom
Do Direito das Obrigações

TÍTULOU
Dos Efeitos das Obrigações

CAPÍTULO VII
Da Novação

Art. 1006. Impol1a exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso
com o devedor principal.

TÍTULO V
Das Várias Espécies de Contratos

CAPÍTULO XVI
Da Fiança

SEÇÃO III
Da Extinção da Fiança

Ar!. 1503. O fiador. ainda que solidário com o principal devedor (artigos
1492 e 1493). ficará desobri2ado:

I . se, sem consenti~ento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II . se, por fato do credor, for impossivel a sub-rogação nos seus direitos e
preferências:

III - se o credor. em pagamento clã divida, aceitar amigavelmente do
devedor objeto diverso do que este era obrigadó a lhe dJll", ainda que depois venha a
perdê-lo por evicção.

PROJETO DE LEI N2 1.341/99

DispOe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Atuária e dá outras providências.

(APENSE-SE AO pnOJETO DE LEI N2 602, DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. l' Ficam criados o Conselho Fedeml de Atuária (COFEA) e os
Conselhos Regionais de Atuária (COREAs), constituindo, em seu conjunto, uma entidade
com responsabilidadejuridica e forma federativa.

tiTULO I

CAPÍTULo I

Dos Órgãos fiscalizadores

Ar!. 2' O Conselho Fedem! de Atuária (COFEA) e os COllSClhos

Regionais de Atuâria (COREAs) têm a finalidade básica de fiscalizar, disciplinar e
defender, em todo o tetritório nacional, o exereício da profissão de Atuário, definida no
Decreto-Iei n· 806, de 04 de setembro de 1969.

CÓDIGO COMERCIAL

LEI N° 556, DE 25 DE JUNHO DE 185Ô•

CÓDIGO COMERCIAL

PARTE PRIMEIRA
Do Comércio em Geral

TÍTIJLOXlI
Das Fianças e Canas de Crédito e Abono

CAPÍTULo I
Das Fianças

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

Art. 262. O fiador fica desonerado da fiança, quando o credor, sem o seu
consentimento ou sem lhe ter exígido o pagamento, concede ao devedor alguma
prorrogação de termo. ou faz com ele novação do contrato (art.438); e pode
desonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier; ficando, todavia obrigado por todos os efeitos da fiança anteriores ao ato
amigável, ou sentença por que for desonerado.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

CAPÍTULO!!

Do Conselho Fedem! de Atuária

Art. 3· O Conselho Federal de Atuária é a instância superior de
fiscalização profissional das atividades dos Atuârios, com sede no Distrito Fedem! e
jurisdição em todo o território nacional.

Ar!. 4° Constinu.m atribuições do Conselho Fedem! de Atuária,
alem de outras previstas em seu regimento interno:

- orientar, discipiinar e fiscalizar o exercicio da profissão de
Atuário;

11 - elaborar seu regimento interno, estabelecer nonnas gerais para
os regimentos dos Conselhos Regionais de Atuâria e proceder a sua aprovação;

m - elaborar o código de ética profissional e julgar, em grau de
recurso. as infrações a esse código, cometidas pelos profissionais de Atuária;

IV - examinar e decidir, em última instincia, os recur50S sobre
registros. decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais:

V - examinar e decidir, em última instância, os assuntos relativos
ao exercicio da profissão de Atuâria;

VI expedir resoluções e instruções necessãrias ao bom
funcionamento dos Conselhos Regionais;

VII • apreciar as propostas de criação de novos Conselhos
Regionais e fixar ou alterar o número de seus membros e de suas respectivas diretorias;

VIII - fixar e aprovar alterações de anuidades, emolumentos e
taxas a serem pagas pelos profissionais e pessoas jurídicas inscritos nos Conselhos
Regionais de Atuária;

IX - promover a intervenção nos Conselhos Regionais. na hipótese
de sua insolvência;

x -elaborar a prestaçà!l de contas e encaminhá-la a,J Tn'bunal de
Contas da União;

XI - autorizar o seu Presidente a adquirir, onerar ou, mediante
licitação, alienar bens imóveis;

XII - publicar, anualmente, a relação de titulos, cur50s e escolas de

ensino superior credenciadas para a formação de profissionais em Atuária.
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An. 5' o Conselho Federal de Atuária é constltuido de 09

(nove) membros efetivos e 09 (nove) suplentes. brasileiJ.9S. eleitos em escrutínio, secreto.

em assembléia dos delegados regionais.

Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho Federal

de Atuária será de 2 (dois) anos, permitida apenas uma reeleição.

Arl 6' Em cada ano, na primeira reunião, os conselheiros elegerão

seu Presidente, Vice·Presidente, 10 Secretário, 2° Secretàrio. 10 Tesoureiro e 2° Tesoureiro.

Parágrafo único , As atribnições dos cargos a que se refere este

artigo serão determinadas pelo regimento interno do Conselho Federal de Atuária.

Arl 7" O Conselho Federal de Atuária reunir-se-á, ordinariamente,

uma vez a cada dois meses e, extraordinatiamente, quando convocado pelo seu PreSIdente

ou pela maioria absoluta de seus membros.

§ I" As deliberações do Conselho Federal de Atuária são válidas

com a presença de metade mais um de seus membros.

§ 2" Cada membro do Conselho Federal de Atuária, em suas faltas

e impedimentos, deve ser substituido pelo seu suplente.

An 8" Constituem renda do Conselho Federal de Atuária:

1 - lS% (quinze por cento) do produto da arrecadação prevista nos

itens I, 11, IV e V do ar!. 18 desta lei;

11 - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;

m- subvenções;

IV • muItas aplicadas de conformidade com determinações do

regimento interno;

V - outros rendimentos eventuais.

CAPÍTIJLO III

Dos Conselhos Regionais de Atuária

Arl 9" Os Conselhos Regionais de Atuária são órgãos de

fucalizaçIo do exercicio da profissão de Atuários em suas regiões.

Parágrafo único . Cada unidade da federação somente poderá ficar

najurisdição de um Conselho Regional.

Arl 10 Constituem atribuições dos Conselhos Regionais de

Atuária, além de outras previstas em regimento interno:

[ - organizar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à

apreciação e aprovação do Conselho Federal de Atuária;

n -disciplinar, fiscalizar e orientar o exercicio da profissão em sua

área de competência;

m - examinar, em I' instância, reclamações advindas de registros

de seus profissionais inscritos ou de candidatos à inscrição;

IV - sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à

orientação e à fiscalização do exercicio profiSSIonal;

V - publicar relatórios de seus trabalhos e relações de registros

de firmas e de profissionais inscritos, cancelados e suspensos, bem como remetê-los ao

Conselho Federa[;

VI - encaminhar a prestação de contas ao Conselho Federal;

VII • examinar os requerimentos e processos de registros em geral,

expedindo as carteiras ou documentos de registro;

vm-cumprir e fazer cumprir a presente leí, as resoluções baixadas

pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que, para isso, se fizerem necessários;

IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou, mediante

licitaçio, alienar bens imóveis.

An. 1[ Os Conselhos Regionais são constituídos por membros

efetivos e suplentes, em número determinado pelo Conselho Federal, conforme alinea VII

do ar!. 4" desta lei, todos brasileiros, eleitos em escrutínio secreto pelos profissionais

inscritos na respectiva área de jurisdição.

Parágrafo único . O t'ilandato dos membros dos Conselhos

Regionais é de 2 (dois) anos. sendo permitida a reeleição apenas uma vez.

Art 12 Os membros de cada Conselho Regional reurur-se-ão uma

vez ao mês, em caráter ordinário e. extraordinariamente, sempre que convocados pelo seu
Presidente ou por metade mais um de seus membros.

An. 13 Cada membro dos Conselhos Regionais terá um suplente

que o substituIrá em suas faltas e impedimentos.

Art. 14 A Diretoria de cada Conselho Regional será eleita, em

escrutínio secreto, pelos membros que o compõem e constituida de, no minimo,

Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

Parágrafo único . As atribuições dos cargos a que se refere este

artigo são detemunadas no regimento interno de cada Conselho Regional.

Arl 15 Para a prestação de serviços atuariais e de auditoria

atuarial por pessoas jurídicas, é obrigatório o regIstro no Conselho Regional de Atuária de

sua jurisdição.
Arl 16. As pessoasjuridicas prestadoras de serviços atuariais e de

auditoria atuanal deverão manter, como responsável técnico, pelo menos OI (um) atuário

devidamente registrado, na forma da lei.

Arl 17 As Notas Técnicas Atuariais, Pericias Atuariais, Pareceres

Atuariais, Pareceres de Auditoria Atuarial e Avaliações AtuariaIS referentes à Previdência

Social, Previdência Privada, Seguros, Capitalização, Sorteios e Ações Judiciais envolvendo

estas atividades deverão ser assinadas. por atuários devidamente registrados na forma da

lei, sendo obrigatória a citação do respectivo registro profissional.

Arl 18 Constituem renda dos Conselhos Regionais:

I - anuidades cobradas dos profissionais inscritos;

n . anuidades cobmdas das pessoas juridicas inscritas;

m - taxas de expedição de documentos;

IV - emolumentos sobre registros e outros documentos;

V - muItas aplicadas de acordo com determinações do Conselho

Federal;

VI - doações, legados,juros e subvenções;

VII - outros rendimentos eventuais.

Arl 19 Aos Conselhos Regionais compete dirimir dúVIdas ou

omissões relativas à presente lei, com recurso "ex-<lfficio", de efeito suspensivo, para o

Conselho Federal, ao qual compete decidir em última mstânclll.

Arl 20 Cada Conselho Regional poderá ter inspetorias, para lins de

fiscalização, nas CIdades ou zonas onde aquelas se ftzerem necessárias.

CAPÍTIJLO IV

Do Registro e da Fiscalização Profissional

Arl 21 Todo profissional de Atuária, habilitado para o exercício

da profissão na forma estabelecida no Decreto-lei n' &06, de 04 de setembro de 1969, deve

inscrever-se no Conselho Regional de sua área.

Parágrafo único . Para a inscrição de que trata este artigo, é
necessário que o candidato:

I . satisfaça às exigências de habilitação profissional previstas no
referido Decreto-lei;

11 - não esteja impedido, por outros fatores, de exercer a profissão;

III - goze de boa reputação por sua conduta pública.

Arl 22 Os Conselhos Regionais expedirão registros provisórios

aos candidatos diplomado,;. em escolas oficiais ou reconhecIdas, cujos diplomas estejam

com registros em processamento na repartição federal competente, registros estes que

habilitarão os candidatos a exercerem a respectiva profissão no prazo estipulado para sua
vigência.

Arl 23 Aos estudantes dos cursos de escolas de ensino superior
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em Atuária, oficiais ou reconhecidas, será concedido o registro provisório no Conselho

Regional de sua jurisdição.

Parágrafo único Os registros de que trata este artigo só são

permitidos no periodo de formação profissionaf, não podendo ultrapassar o limite de 6

(seis) meses.

A1t. 24 Em caso de indeferimento do pedido de inscrição pelo

Conselho Regional, o candidato poderá recorrer ao Conselho Federal, dentro do prazo

fixado no regunento íntemo.
Art. 25 Qualquer pessoa ou entidade poderá representar ao

Conselho RegIOnal contra o registro de candidatos.

A1t. 26 Quando o profissional, firma ou organização, registrado no

Conselho RegIOnal, exercer atividade em outra Jurisdição, ficará obrigado a visar, nesta, o

seu registro.

CAPÍTULO V

Das Anuidades, Emolumentos e Taxas

Ar!. 27 Os profissionais e pessoas juridicas registradas nos

Conselhos RegIOnais de conformidade com esta lei estão obrigados ao pagamento de uma

anuidade aos Conselhos a cuja jurisdição penencem.

§ 10 A anuidade a que se refere este artigo é devida a partir de 10

de janeiro de cada ano.

§ 20 Após 31 de março, a anuidade terá um acréscimo a titulo de

mora, estabelecido pelo Conselho Federal.

§ 3' A anuidade inicial será paga por ocasião do registro, guardada

a devida proporcionalidade quanto aos meses restantes do ano em curso.

Art. 33 O exerclcio das atividades em IÚvel profissional. na área
de Atuária, por pessoa não habilitada nos termos desta lei caracteriza exercicio !legal da

profissão.

TÍTULO II

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 34 Para constitUIr o pnmelro Conselho Federal de Atuária, o

Ministério do Trabalho convocará as associações de profissionais da área para procederem

á eleição, através do voto de seus delegados. dos membros efetivos e dos suplenles desse

Conselho.

Parágrafo único Presidirá a eleição de que trata este artigo um
reptesentante do Ministeno do Trabalho. aux!liado por um representante da Diretona do

Ensino superior do Ministério da Educação e do Despono.

. . Art. 35 O Conselho Federal de Atuána destgnará os membros dos
pnmelros Conselhos Regionais de Atuária.

. Ar!. 36 Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenti) dias,

apos a Instalação de cada Conselho, para a elaboração do respectivo regimento interno.

Art. 37 O pessoal dos quadros dos Conselhos regido pela
Legislação Trabalhista.

. Art. 38 O Poder Executivo regnlarnentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias após a sua publicação.

Art. 39 Esti lei entra em vigor na dati de sua publicação.

Art. 41 Revogam-se as dispoSições em contrário.

Art. 28 O profissional ou a pessoa juridica que deixar de efetuar o

pagamento da anwdade durante 2 (dois) anos consecutivos terá cancelado seu registro

profissional sem, no entanto, desobrigar-se dessa divida

Parágrafo único O Profissional ou a pessoa juridica que incorrer

no disposto deste artigo poderá reabilitar-se mediante novo registro, saldadas as anuidades JUSTIFICAÇÃO

em débito, as multas e taxas regulamentares.

Art. 29 O Conselho ~ederal baixará resoluções estabelecendo o

regime de custas e, sempre que necessário, promovem sua revisão.

CAPiTULO VI

Das lnfrnçães e Penalidades

An. 30 Constituem infrações disciplinares, além de outras:
I - transgredir preceito de ética profissional:

11 - exercer a profissão quando Impedido ou facilitar, por qualquer

meio, o seu exercicio aos não inscritos ou impedidos:
lI! - descumprir determmações dos Conselhos. em matena de

competência destes, depois de regularmente notificado:

lV - praticar ato que a lei defina como crime ou contravenção no

exercicio da atividade profissional;
V - deixar de pagar as devidas contribuições ao Conselho Regional

de sua junsdição, dentro dos prazos estabelecidos;

VI - revelar segredo que, em razão da profissão, lhe seja confiado;

VIl - criar e/ou manter pessoa juridíca prestadora de serviços
atuariais e/ou de auditoria atuarial fora das normas e preceítos estabelecidos nesta lei e na

legislação complementar.

Art. 31 As infrações disciplinares estão sujeitiS a penalidades que

devem ser determinadas pelo Conselho Federal de Atuária.

Art. 32 A imposição das penalidades e de competência dos

Conselhos RegIOnais, cabendo recurso. com efeito suspenSIVO, para o Conselho Federal, no

prazo de 30 (trinta) dias da ciência da punição.

As funções na área de Atuária, cada vez maiS, dissemmam-se no

setor previdenciário, constituindo-se em fator integrante e fundamental no processo de
·cafculos de solvênCia das empresas ligadas às atividades de elaboração de planos

técnicos, avaliação das reservas técnicas, determinação e tirifação de prêmios de seguros e

de prêmiOS de capitalização, bem como as avaliações atuariaIs e a elaboração de notas

técnicas.

Tais operações exigem responsabilidade técnico-profissional que

garanti a confiabilidade e a segnrança necessanas para resguardar a população de riscos

tanto no que tange á segurança quanto ao bem estar sociais,

o exercicio atuarial vem crescendo e devera crescer em proporções
que superam quaisquer expectativas e, em conseqüência, há que se exigir esmerada

qualificação técruca e wn exercício profissional responsâvel e eficiente.

Embora a profissão de Atuário já esteja devidamente

regnlamentida pelo Decreto-Iei n' 806, de 04 de setembro de 1969, ate então, não se cnou

wn órgão com competência para fiscalizar seu exercicio e com poder legai de apenar

aqueles profissionals negligentes, ou imbuídos de má fe, cUJo procedImento incompativel

e capaz, não só de desonrar a classe a que penencem, como timbérn são passiveis de trazer

danos econômicos e sociais a toda a coletividade.

Em nossa proposta, pretendemos, pottanto, contribuir com a

sociedade como um todo, na medida em que este projeto visa it fiscalização dos

profissionais da área de Atuária, exigindo-lhes urna formação profissional eficiente e urna

condizente postura ética, o que trará, com toda a ceneza, maior tranqüilidade e seguranças

sociaiS.
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DECRETO-LEI N° 806, DE 04 DE SETEMBRO DE 1969.

Estas, dentre OulIas, sIo as razões por que estamos contando co~ o
valioso apoio dos ilustres Pares desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei.

b) a determinação e tarifação dos prêmios de seguros de todos os nmos" e
dos pr!mios de capitalização, bem como dos prêmios especiais ou~
relativos a riscos especiais:

c) a análise atuarial dos lucros dos seguros e das formas de sua distribuiçio
entre os segurados e entre portadores dos títulos de capitalização;

d) a assinatura, como responsável técnico, dos balanços das empRSlIS de
seguros e de capitalizaçfio, das carteiras dessas especialidades mantidas poI"

instituições de previd!ncia social e outros órgãos oficiais de seguros e resseguros c
dos balanços técnicos das casas mutuárias de pecúlios ou sorteios, qumdo
publicados;

e) o desempenho de cargo técnico-atuarial no Serviço AtuIIrial do
Ministério do Trabalho e Previdência Social e de outros órgfios oficiais semdbIotes
encarregados de orientar e fIScalizar atividades atuariais;

f) a peritagem e a emissão de pareceres sobre assuntos amJheDdo
problemas de compet!ncia exclusivamente do atuário.

Ar!. 6° Haverá assessoria obrigatória do atuário:
a) na direção, ger!ncia e administração das empresas de scpns. di

fmanciamento e de capitalizaçfio, das instituições de previdência social e de _
órgãos oficiais de seguros, resseguros e investimentos;

b) na fiscalização e orientação das atividades técnicas dessas "8- "'_
e na elaboração de normas técnicas e ordens ae serviço, destinados a CS!lCS fiIB;

c) na estruturaçfio, análise, racionalização e mecanização dos~
dessas organizações:

d) na elaboração de planos de fmanciamentos, empréstimos c 5' .' 1:

e) na elaboração ou pericia de balanço geral e Atuarial de empr-. •
seguros, capitalização, instituições de previdencia social e outros órgIoso.-•
seguros e resseguros;

f) nas investigações das leis de mortalidade, invalidez, doença, fCap t'. ti
e natalidade e de outros fenômenos biológicos e' demográficos em geral, bea c..
das probabilidades de ocorrências necessárias aos estabelecimentos de P- •
seguros e de cálculo de reservas:

g) na elaboração das cláusulas e condições gerais das apólices de ......
ramos, seus aditivos e anexos, dos titulos de capitalização; dos planos têaIiccI& •
seguros e resseguros; das formas de participação dos segurados nos luaos;; •
cobertura ou exclusão de riscos especiais;

h) na seleção e aceitação dos riscos, do ponto-de-vista médico am.iIl.
Parágrafo único. Haverá a participaçãl'l obrigatória do atuário em ......

pericia ou parecer que se relacione com as atividades que lhe são atribuídIls.
artigo.

Ar!. 7" No preenchimento de cargos públicos para os quais se faz mister" a
qualidade de atuário, é condição essencial que os candidatos previamente blga

de ensino satisfeito as exigências deste Decreto-Lei.

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

DISPÕE SOBRE A PROFISSÃO DE ATUÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. I° É livre o exercícío da profissão de atuário, em todo o território
nacional, observadas as condições de capacidade previstas no presente Decreto-Leí:

1 - aos atuários diplomados na vigência do Decreto n° 20.158, de 30 de
jtmho de 1931;

II - aos bacharéis em Ciências Contábeis e Atuariais diplomados na
vigência do Decreto-Lei nO 7.988, de 22 de setembro de 1945;

m-aos bacharéis em Ciências Atuariais na forma da lei nO 1.401, de 31 de
julho de 1951;

IV - aos diplomados em Ciências Atuariais em Universidades ou
Instituições estrangeiras de ensino superior, que revalidem seus diplomas de acordo
com a legislações em vigor; e

V - aos brasileiros e estrangeiros, domiciliados no Pais, em situação
devidamente legalizada e que, na data da publicação do presente Decreto-Lei,
satisfaçam, ao menos, uma das seguintes condições:

a) tenham sido aprovados em concurso ou prova de habilitação para
provimento de cargo ou função de Atuário ou Auxiliar de Atuário do Serviço
Público Federal;

b) tenham exercido por 3 (três) anos, no mínimo, cargo de Atuário ou
Chefia em funções técnico-atuariais, em repartições federais, estaduais ou
municipais, entidades paraestatais, sociedades de economia mista ou sociedade
privadas de seguro, capitalização ou sorteios; .

c) tenham sido professores de atuária em estabelecunentos
"superior, oficial ou reconhecido.

Art. 2° O registro profissional, obrigatório a todo atuário, far-se-á no órgão
regional competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social e constará do
livro próprio., .

Parágrafo único. Os profissionais que se encontrem nas condições previstas
no inciso V, do art. I , deverão requerer o citado registro, dentro do prazo de ~ (um)
ano, a contar da data em que for publicada a regulamentação deste Decreto-Lel.

Art. 8° Satisfeitas as exigências da legislação especifica do ensino, a
prerrogativa do atuário o exercicio do magistério das disciplinas, que se situem no
âmbito da atuária, constante dos curriculos respectivos, em estabelecimentos oficiais
ou reconhecidos.

Ar!. 9" A fIScalização do exercicio da profissão de atuário, em todo o
território nacional, será exercida pelo Ministério do .Trabalho e Previdência Social.

§ 2° Das decisões exaradas pelas autoridades, a que alude o parágrafo
anterior, caberá recurso ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Mão-de
Obra.

Art. 12. Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de SIII "'i"eW(tà
revogadas as disposições em contrário. ";~

Art. 11. Dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste
Decreto-Lei, o Presidente da República baixará decreto. aprovando o Regulamento
que disciplinará a execuçfio deste Decreto-Lei.

Ar!. 10. Os infratores dos dispositivos do presente Decreto-Lei incorrerão
em multa de meio a cinco salários mínimos, variável segundo a natureza da
infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro em cada
reincidência, oposição á fiscalização ou desacato à autoridade.

Art. 5° Compete, privativamente, ao Atuári?: .
a) a elaboração dos planos técnicos e a avallaçã~ ~ r~servas mate~c~

dII resas rivadas de seguros e de capitalização, das mslltulções de :PreVidênCia
~das .J.ociações ou Caixas Mutuárias de pecúlio ou sorteios e dos órgãos
o&iatI de squros e resseguros;

Art. 3° Os pedidos de registro, a que se refere o art. 2°, serão entregues,
acompanhados da documentação exigida; ao Instituto B~il~~o de Atuária, que
encaminhará o processo ao órgão competente do MmlSteno do Trabalho e
Previdência Social.

Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Atuaria, realizadas as diligências
necessárias, opinará sobre o pedido de registro, manifestando-se quanto ao mérito. .... .
Este pronunciamento instruirá o processo, ficando, porém, a critério das autoridades § 1° As penalidades preVistas neste artIgo serão aplIcadas pelas autondades
administrativas a decisão 'fmal. .re.gionais competentes do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Art. 4° Nenhuma autoridade poderá re):lieber imp~stos relativos ao
exercicio profissional de atuário, senão à vista da prova de que o m~eressa~o se ~~ha
registrado de acordo com o presente Decreto-Lei, el essa prova sera lambem eXI~lda
para a inscrição em concursos, a realização de perícias e outros atos que eXiJam
capacidade técnica de atuário.
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Parágrafo Único - Em caso de falecimento ou
ela incapacitação do adquirente, não se lhe aplica o disposto neste
8ltigo.

I - tenha alvará municipal ou registro na sua
entidade profissional em seu Estado, emitido de forma definitiva
pelo l11et1OS 60 (sessenta) dias antes da publicaçio desta lei, bem
oomo compr'ÓVe o exercido regular da atividade durante o mesmo
per!odo;

JUSTIFICAÇÃO

A questão envolvendo o incentivo às aquisiÇÕes de bens,

através de renúncia fiscal, já foi objeto de vários debates em nosso País,
reconhacendo-se a sua validade em detarminadas circunstâncias, entre as quais

entendemos estar a que trata o presente PrOjeto de leI.

Com efeito, a categoria dos 'representantes comerciais' é

um grupo profissional - entre tantos outros - com extrema importência ao

desenvolvimento de nosso Pais. É ele que desbrava os mercados, lança os
produtos e leva, aos locais mais distantes de nossa terra, os chamados "avanços

tecnológicos', bem como o abastecimentos dos mais diversos produtos, inclusive

alimentos, insumos, vestuário, máquinas. equipamentos, serviços, etc..

Aliás, devemos sempre considerar que estes incentivos ao
consumidor final, como no caso do representante comercial, talvez se r:onslituMl
em forma de incentivo à indústria nacional tão ou mais eficientes que as rllduçOll

"horizontais' de IPI. Além disto, poderíamos estar incentivando as empresas de
automóveis que recentemente se instalaram no Brasil, a também fazerem o NU

desenvolvimento tecnológico em álcool combuslivel, abrindo o mercado CI.-e

nosso produto ecologicamente adequado e com grande futuro comercial a ot*OI

mercados externos. ~
Portanto, como incentivo ao uso dos automóveis a álcoclI,

ou como medida de garantir o consumo deste combustível genui~

naclonal em escala de maior volume, bem como para demonstrar a impoltancla

da atividade do representante comercial e para buscar equalizar a sua plIlCIla

elevada de contribuição em pedágios, este projeto de lei atende aos princípioa do

interesse público, valorizando uma atividade profissional e também aproveitMdo

se de seu caráter formador de opinião para reimpulsionar o uso do álcool como
combustível em nosso Pais.

Tao importante quanto tudo ísto, é também a quest60 da

manutenção e geração de empregos, fato que certamente ocorrerá com O

aumento de produçio de automóveis e, principalmente, com a maior produçlo de

álC<lOI através do incremento da plantação de cana-oo-açúcar e reIlno

decorrentes do aumento de consumo deste tipo de combustrvel renovável e
gerador de mão-de-obra intensiva.

Para finalizar, nunca é demais ressaltar que outros pai_,

que após a nossa experiência inicial com o álcool hidratado como combustlval,

também passaram a fazer estudos nesta área, jamais recuaram em seus projetOl

e ampliação de investimentos e aumento da frota a álcool, demonstrando a

correção deste caminho mesmo aos que não são auto-suficientes em álcool,

como felizmente nIío é onosso caso.
Conto, pois, com a colaboração dos Senhores Deputados

para aaprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões. em 30 de junho de 1999

Neste sentido, são eles também que possuem as melhores

condições de rapidamente divulgar uma nova idéia ou consolidá-Ia. Dizemos isto,

como quem acredita que ao lhes ser motivado, através de incentivos fiscais, a

utilização de carros movidos a álcool hidratado, talvez seja esta uma das

malhares formas de novamente introdUZir de maneira maciça o consumo de tal

combustível em nossa sociedade, posto-. que a aceitação dos representes

comerciais a aste tipo de produto, cartameiite impulsionará multipllcadamente a
possibilidade de tal consumo.

Esta categoria profissional, merCê da nova realidade que

estamos vivendo e atravessando, está cada vez mais necessitando movimentar

se com mais agilidade e rapidez, tomando-se verdadeira dependente do

automóvel e de nossas estradas. São, portanto, os representantes comerciais,

consumidores obrigatórios e rotineiros de pedágios e combustfvel, além dos

próprios gastos decorrentes da manutenção de seus automóveis.

Produtos
movidos a
dá outras

Imposto sobre
de automóveis
comerciais, e

Ar!. 4° • Fica assegurada a manulençtio do,
<:rédíto do Imposto Sobre Produtos Induslr\elizados (IPI) relativo às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao melenal de
tmbIlagem efetivamente utilizados na induslrializaçêo dos produtos
referidos nesta lei.

\I - nlío lenha sido, quando pessoa fisica,
jamais condenado criminalmente por qualquer ato decorrente de
sua conduçiO em veículo automotor;

Ar!. 2" - O benefício previsto no artigo 1°
somente poderá ser utilizada uma única vez em cada dois anos, a
contar ela ecliçio desta lei.

Art. 3" • A isenção será reconhecida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante
prévia verificaçio de que o adquirente preenche os requisitos desta
~ A

Ar!. 5° - O imposto incidirá nonnaimente sobre
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos
origineis do Véic:ulo adquirido.

Ar!. 6" - A alienação do veículo, adquirido nos
l8ImOS desta lei, antes de transcorridos dois anos da data de sua
aqulsiç60, impliclri no recolhimento compul&'?ri0, pelo.alle~~e, do
lTibuto dispensado, atualizado na forma da legislação tnbutána.

Ar!. 7" - Os motoristas profissionais
mencionados nos incisos I a IV, do artigo 1°, da lei n. 8.989, de 24
de fevereiro de 1995 e demais atos que a convalidaram, também
podem valer-se da isençtio tributária prevista nesta lei, observando
o seguinte:

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Ficam isentos do Imposto sobre
Prodl.l!Ol Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de
fllbricaçAo nacional qUII utilizaram o álcool hidratado como
combustivel, quando adquiridos por pessoa fisies ou jurídica qua
8XMÇ8 exclusivamente a atividade profissional ou tenha como
objeto a RepresentaçAo Comercial e atenda, ainda, aos seguintes
requílito$:

\- nAo tenham adquiridlo, sob os beneficios da
lei n. 8.9!l9, de 24 de maio de 1995 e demais atos convalidalórios,
ou tenham adquirido um veículo nas mesmas condições antes de
pelo menos 18 (dezoito) me_ da edição desta lei;

\I - $e, comprovadamente, os beneficiários da
isençio na forma deste artigo, comprovarem a aquisição de um
veiculo lIIOYido a áJCOoI carbtnnte, em até 5 (cinco) dias após a
venda do seu veículo antlIrior, este primeiro' adquirido com base na
Lai n. 8.9ll9I95, a ele não sll aplica o disposto no artigo 6" e seu
períIgrafo, do mesmo dispositivo lega!.

Ar!. 8" <> Poder Executivo regulamentará esta
\ai no prazo de 30 (trinta) dias.

Ar!. go Esta lei entra em vigor na data de sua

PROJETO DE LEI N2 1.342, DE 1999
(Do Roberto Argenta) .

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 1.863, DE 1996)

Diapõe sobre a iaençao de
Industrializados (IPI) na aquisiçlio
.lcool hidratado por representantes
proYidlnc:iaa.
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LEI :-ou R.989: DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.

DISpóE SOBRE 15E\Ç.},0 D' I l\lPOSTC' S<lBRE
PROlll TOS jI',Ol!STRIAUZ.\DOS ,IPI) :-;A
.\<.)I:ISIÇ,\O DE AL'TO\1L1\'EI~ PARA
I TILlZAÇ';"O NO TRA!\SPORTE AL'TONO\10 llE
PASSAGEIROS. BEM CO:vlO POR PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÉ!,;CIA FISICA E AOS
DESTNADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. E
DA Ol'TRAS PRO\IDÉi\CIAS

An 1" Ficam isento:' do lmposw sobre Produtos lndustnahlad{ls IIPi) ÚS
'Ju\om\)\ e\$ d~ pas$ag~\r(l:':' d~ fabncação nacIOnal de atê: 12: HP de poténClil bruta
,SAEI. quando adquiridos pur

J - motOnstas proliS5\OnalS que exerçmn. comprovadamente. em \.'c\c~lo de
sua propnedade 3u\"ldade de condutor 3utõnOmo de passageIros. na COndl~í10 d~
titular de aUlonzação. penmssão ou conc~ssão do Poder Publico e que d~stmem o
aUlomovel a ullhzaçào nn cmegona de aluguei ttax\1:

'* /nc/.m I com r,·JrJl..ào dada pt!ia 1.I!f n"1).3J~,!k05/: J9rJ6
II - motOrlstas profíSSlOoalS autónomos titulares de autorização. pennlssão

ou concessão para exploração do serviço de transpone mdivldual de passage.lr~5

(t:LXI). unpedldos de conllnuar exercendo essa atIvidade em \'I~de de desU'U1çao
completa furto ou roubo do veiculo. desde que destmern \) veIculo adqmndo a
uu\tzação na c:negon3 de aluguel na""l L

UI ~ (;uopr:ratl\a$ d~ trabalho que seJam perrnlsslonanm; Ou conccsslonanas
•.lê transporte puhhco li.: pas~;l.f!C1T{'l:o-. na CJlegNIJ de alugud na.\.tl. d~.;dc qu~ taiS
\el..:ulos se dê~t1nem a uUltZJÇàl\ ne-5::;a :J.u\"Idadc.

IV ~ pe<;soas qUê. em r:v;jn de serem portadora:, dt: delicit":ncH.l thlCil. n50
pl'1":isam dmgli aultm\\,,,Cb comuns.

An fl .\ aill."oJção du '."l-'H.:ulo. adqumdo nos tcrmos tlt.::;[i.1 LCI ou das Le!~

n; 8 1~9. do:S de lunlm de 1991. o g 8~3. de lO d< .Ianmo de 1~9~. ant<s de. trcs
un()s contados da dala de .sua aqulslç5u, ti p~S'='{)U5 que não satlsfaçam u:, condlç(l~~ C
aos r~quI5J10" e.)tahel~~ldo5 nos referido:; dIplomas leg::1.15. 3C~C[ar3 o pag.<ln1t::nttl
pelo alienante do tributo dlspt:nsado. 3ruahzado na fonna da legislação ~bular:la

Para2Tafo umco ,!\ moh':lcrvânda do disposto neste artIg.O sUjeIta amda ()
alienante ao p;garncnto dL' multa ~ luros moratórios pre\ Istos na legislação em \ 19nr
para <1 lllr()IC:'l..' dc lraudt..' nu IdIta 1.11..' ragam~nfh dn Imposto dcndo

PROJETO DE LEI N2 1.343, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Determina adaptação nos aparelhos com brinquedos e equipamentos
dos parques de diversões.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SDCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Todos os aparelhos com brinquedos destÚlados ao lazer e
demais equipamentos dos parques de diversão, abertos ao público, deverão
contar com uma porcentagem de 5% (cinco por cento) do total, adaptados e
destinados para utilização por parte dos deficientes físicos.

Art 2° - Os brinquedos dos aparelhos de que trata o artigo anterior
serão idelltificados e reservados para uso exclusivo dos deficientes fisicos.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, em 1D de junho de 1999

JUSTIFICAÇÃO

O lazer é um direito universal conferido a todas as pessoas,
particularmente às crianças, consagrado em nossa Carta Magna e através do
Estatuto da Criança e Adolescente.

Os deficientes físicos são pessoas que se defrontam a cada
instante com várias dificuldades, criadas pela falta de adaptação do meio em
razão de sua debilidade.

Um dos fatores que contribui para que os deficientes não tenham
uma vida perfeitamente nonnal é justamente a falta de equipamentos e
facilidades que colaborem para amenizar o seu problema.

Um passo em direção ao futuro é dannos as condições para que
todas as pessoas tenham igualdade em todos os direitos, impedindo que as
linhas do destino tolham as aspirações naturais de cada um, em especial o
inaliemivel direito ao lazer.

Quem de nós não traz a lembrança indelével dos passeios aos..
parques de diversões durante a ilÜancia. Tristemente não vemos a crianças
deficientes divertirem-se nos parques, porque pela inaptidão do meio, tem
sufocado o desejo que só é possivel aos demais.

Esse lazer, faz parte da formação cultural do homem, assim
devemos estendê-lo em sua pleuitude a todas as pessoas e para isso aos
deficientes físicos.

Acredito ser a iniciativa de (elevância social, pelo que conto com
o apoio dos nobres colegas parlamentares.

PROJETO DE LEI N2 1.344, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Determina a parada obrigatória dos veiculos de aluguel (táxis)
nos postos policiais.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° Fica instituída a parada obrigatória dos veiculos de aluguel
(TÁXIS) em todos os postos de fiscalização da Policia Rodoviária Federal e
Policias Militares existentes nas rodovias.

Art. 2° Durante a parada obrigatória serão identificados o motorista,
os passageiros, o veiculo e sua documentação, bem como rea\izar-se-á uma
revista no intuito de constatar alguma anormalidade.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, eniPde junho de 1999.

<---.

utado ALBER O FRAGA

JUSTIFICAÇÃO

Temos acompanhado constantemente muitos assaltos a taxistas,
vanos deles resultando em morte do motorista. É uma categoria de
profissionais que tem sofrido amargamente o aumento desenfreado da
criminalidade e por essa razão, vêm cobrando uma solução por parte das
autoridades constituidas.

Nada foi feito até o momento diretamente voltado para amenizar a
insegurança dessas pessoas, e o resultado tem sido lamentavelmente uma série
de crimes, que temyitimado trabalhadores, muitas vezes ceifando sua vida e
desconstituindo familias.

Várias sugestões tem surgido, mas a terapéutica para o grave
problema é saber verdadeiramente como se pode combater essa modalidade
criminosa.

Temos certeza que tornando obrigatória a parada de taxistas nos
postos policiais, muitos crimes serão evitados, muitos pais de família serão
salvos.
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Convencido que o presente projeto representa uma conveniente
medida em matéria de segurança, conto com o apoio desta casa legislativa
para sua aprovação.

PROJETO DE LEI N~ 1.346, DE 1999
(Do SI:. PauJo Marinho)

Modifica a Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996, qoe "dispõe
sobre as restrições à propaganda de produtos fuaigeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos a;r1colas, no.
termos do S 42 do art. 220 da Constituiçio Faderal",
estabelecendo limites à publicidade de produtos fumigeros e
bebidas alcoólicas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.380, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigo 3° da Lei n° 9.294, de 15 de julho de
1996, passa a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 3° A propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígero, derivado ou nio do
tabaco, somente será P,CI1lIitida na imprensa escrita, excetuados os periódicos
que se destinarem, ainda que parcialmente,=ao público infantil ou juvenil, e em
painéis, cartazes e outdoors, ficando proibida nos demais meios de
comunicação.

§ 1° A propaganda comercial dos produtos referidos neste
artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável,
nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou fa:zer associação a celebrações
civicas ou religiosas;

II - não atribuir aos produtos propriedades calmantes ou
estimulantes, que redlllalll a fadiga ou a tensão, ou qnalquer efeito
assemelhado:

m- não associar idéias ou imagens de maior êxito na
sexualidade das pessoas ou insinuar aumento de virilidade ou feminilidade IW

pessoas fumantes;

IV-esportes, nem não associar o \IS() do produto à prática
de sugerir ou induzir o seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegal

V· não empregar imperativos que indlllalll diretamente
ao consumo;

VI - não incluir a participação de crianças ou
adolescentes, nem a eles dirigir-se

§ 2° A propaganda conterá advertência escrita sobre os
maleficios do fumo, através das seguintes frases, usadas seqüenciabnente, de
forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no màximo
a cada cinco meses, todas precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde
adverte".

1 - fumar pode causar doenças do coração e derrame
cerebral;

II - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite
crônica e enfisema pulmonar;

m- fumar durante a JiIavidez pode prejudicar o bebê;

IV-quem fuma adoeée mais de úlcera do estômago;

V- evite fumar na presença de crianças;

VI - fumar provoca diversos meles à sua saúde;

§ 3° As embalagens, exceto se destinacjas à exponação,
conterão as advertências mencionadas no paràgrafo anterior.

§ 4° As Cláusulas de advertências a que se refere o § 2°
deverão ser escritas de forma legível e ostensivamente destacadas.

§ 5° A publicidade dos produtos referidos neste artigo em
painéis, cartazes e outdoors ficará restrita à apresentação da marca, logomarca
011 logotipo, sendo vedada a sua colocação a uma distância inferior a duzentos
metros de estabelecimento de ensino ou de local destinado à prática de
desportos."

Art. 2° O artigo 4° da Lei n° 9.294, de 15 de julho de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° A propaganda comercial de bebidas. alcoólicas
somente será permitida na imprensa escrita, excetuad()s os periódicos que se
destinarem, ainda que parcialmente, ao público infantil ou juvenil, e em
painéis, cartazes e outodoors, ficando proibida nos demais meios de
comunicação.

§ 1° A propaganda comercial de bebida alcoólica não
poderá associar o produto à prática de esportes, ao desempenho saudável de
qualquer atividade , à condução de veiculos e a idéias ou imagens de
sexualidade, ou sugerir o consumo exagerado ou irresponsàvel, ou em locais
ou situações perí'Zosas OU ilegais.

. § 2° Evedada a participação de crianças ou adolescentes
na propaganda comercial de bebidas alcoólicas.

§ 3° A propaganda conterá advertência escrita sobre os
efeitos decorrentes do consumo do alcoól, através das seguintes frases, usadas
seqüêncialmente. de forma simultânea ou rotallva, nesta ultima hipótese
devendo variar no máximo a cada cinco meses, escritas de forma legível e
ostensiva:

I - não dirija após ingerir bebida alcoólica;

II - o consumo excessivo de álcool pode provocar
diversos males à saúde; .

III - o consumo do álcool durante a Gravidez pode
prejudicar o bebê;

IV - evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

§.4° As e?lbalagens, exceto se destinadas à exportação,
conterão as advertênCIas menCIOnadas no parágrafos anterior.

. .. § 5° A publicidade dos produtos referidos neste artigo em
pamelS, cartazes e outodoors ficarà restrita à apresentação da marca,
logomarca ou logotipo, sendo vedada a sua colocação a uma distância inferior
a duzentos metros de estabelecimento de ensino ou de local destinado à prática
de desportos."

Art. 3° O art. 5° da Lei n° 9.249, de 15 de Julho de 1996
passa a vigorar com a seguinte redação: '

.. "Art. 5° As chamadas e caracterizações de patrocínio dos
produtos indicados nos arts 2° e 4° desta lei, quando feitas em veiculos de
competição, ficar.,ão restritas á identificação da marca ou logotipo do produto,
sem recomendaçoes dos seu consumo.

Parágrafo único. As restrições deste artigo aplicam-se à
propaganda estática em estádios e locais assemelhados."

Art. 4° O art. 6° da Lei n° 9.249, 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:

. "Art. 6° É vedada a utilização de uniformes de competição
e trajes ou acessórios desportivos para a publicidade dos produtos de que trata
estalei."

Art. 5° Fica suprimidõ o parágrafo único do art. 1° da Lei
nO 9.249, 15 de julho de 1996.
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Art. 6° o Poder Executivo rel!\Úamentará esta Lei em
sessenta dias, contados da data de sua publicação. . .

Art. 7° Esta Lei entra em vigor em noventa dias, contados
da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

. . O tabagismo e o alcoolismo continuam a ser graves
doenças SOCIaIS. O consumo abusivo do álcool, alavancado pela agressiva
campanha das cervejarias, tem aumentado em nosso País, principalmente
~tre os mais jovens. A Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, representou
1Dl~n:ante passo na limitação a essa tendência, ao impor restrições à
publiCIdade dos produtos fumígeros e das bebidas alcoólicas. Trata-se, porém,
de um mero ~asso inicial no controle desses vicios que são responsáveis,
segundo conceituadas pesquisas da área de saúde, por diversos males, dentre
as quais o enfisema pulmonar, a úlcera e diversas formas de câncer.

O governo brasileiro vê, a cada ano, bilhões de reais
serem gastos com o tratamento dessas doenças pelo sistema público de saúde.
Perdem também as empresas, vitimadas pelo absenteismo e por problemas de
relacionamento com profissionais dependentes. E atingida, igualmente, a
família brasileira, vitimada pela violência doméstica provocada pelo
alcoolismo.

Trata-se de situação que demanda ulteriores providências
da nossa parte, no sentido de tomar mais rigorosa a legislação relativa á
publicidade desses produtos. Se a propaganda não convence o individuo, cria
uma aura de legitimidade entorno do COUS1D110 do álcool e do tabaco
estimulando o vicio e a dependência química. '

Cientes dessa situação, propomos aos ilustres colegas
Deputados este texto, que procura aperfeiçoar a Lei vigente, tomando mais
restritiva a publicidade de tabaco e daS bebidas alcoólicas. Pretendemos,
sobretudo, que a propaganda audiovisual; veiculada no rádio. na televisão e
nos. canais por cabo, seja banida, evitado-se dessa forma. que a mídia que
maIor penetração e maior persuasão seja utilizada para estimular o consumo
'desses perniciosos produtos.

Convencidos que estaDios da releYãocia da proposição
que ora apresentamos, solicitamos aos doutos Pares o apoio necessário á sua
aprovação.

CAPÍTULo V
Da Comunica~o Social

Art. 220. A manifestação do peiisamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma processõ ou veiculo não sofrerão qualquer
restrição. observado o disposto nesta Constilúição.

§ l° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jomalistica em qualquer veiculo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5°, IV, V, X; ~1I e XIV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natureza politica, ideológica e
artística

§ 3° Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espelliculos públicos, cabendo ao Poder Público
informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e
horários em que sua apresentação se mostre inadequada:

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à familia a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disp~sto no arL221. bem como da propaganda de produtos,
práticas e serviços que possam ser nocivos á saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos.
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 11 do
parágrafo anterior. e conterá, sempre que necessário, advenência sobre os maleficios
decorrentes de seu uso.

§ 5° Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente,
.ser objeto de monopólio ou 0ligopó1io.

§ 6° A publicação de veiculo impresso de comunicação independe de
licença de autoridade.

LEI N° 9.294, DE .15 DE JULHO DE 1996.

DISPÕE SOBRE AS RESTRlÇIjES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS. MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRíCOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART. 220 DA
CONSTI11J1ÇÃO FEDERAL

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

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

TÍTULo VIII
Da Ordem Social

Sala de Sessões, em ?Ode !DE?

'?Jo~\,,,,\,,-,
~M 'nho

Deputado ederal

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA paA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLAnvos _C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚ~LICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

de 1999. Ar!. 1°.0 uso e a propaganda de produtos fumigeros, derivados ou não do
tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas
estão sujeitos às restrições e condições estabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4°
do art. 220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei,
as bebidas polliv~is com teor alcoólico superior a ueze graus Gay Lussac.

Ar!. 2°.E proibido o uso de cigarros, cigarrilhas. charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumigero. derivado ou não do tabaco. em recinto coletivo,
privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente
isolada e com arejamento conveniente. .

§ l°. Incluem-se nas disposições deste artígo as repartições públicas, os
hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho
coletivo e as salas de teatro e cinema

§' 2°. Evedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e
veiculos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e
houver nos referidos meios de transporte parte especialmente reservada aos
finnantes.

Art. 3°.A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior
somente sera permitida nas emissoras de rádio e televisão no horário compreendido
entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1°. A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá
ajustar-se aos seguinles prin,cipios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsàvel, nem a indução ao
bem-estar ou saúde, ou fazer 115sociação a celebrações cívicas ou religiosas;

II - não induzir ás pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos
propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou
qualquer efeito similar;

1Il - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das
pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas finnantes:
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IV - nlID associar o uso do produto á pràtica de esportes olimpicos, netif:
sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais;

V - nlID empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo:
VI - nlID incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens. a

participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.
§ 2°. A propaganda conterá nos meios de comunicação e em função de

suas caracteristicas. advertência escrita elolt falada sobre os maleficios do fumo,
através das seguintes frases. usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou
rotativa. nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas
precedidas da afirmação "O Mmistério da Saúde Adverte":

I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral:
II - fumar pode causar câncer do puimão, bronquite crônica e enfisema

plÚmonar;

lI! - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago:
V - evite fumar na presença de crianças;
VI - fumar provoca diversos males á sua saúde.
§ 3°. As embalageus, exceto se destinadas á exportação, os pôsteres,

painéis ou cartazes. jornais e revistas que façam difusão ou propaganda dos produtos
referidos no art. 2° conterão a advertência mencionada no parágrafo anterior.

§ 4°. Nas embalagens, as cláuslÚas de advertência a que se refere o § 2°
deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta
última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma
legivel e ostensivamente destacada, em uma das laterais dos maços, carteiras ou
pacotes que sejam habitualmente comercializados diretamente ao consumidor.

§ 5°. Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláusulas de
advertência a que se refere o § 2° deste artigo serão seqüencialmente usadas. de
forma simultânea ou rotativa. nesta última hipótese variando no máximo a cada
cinco meses, devendo ser escritas de forma legível e ostensiva.

Art. 4°.Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas
alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1°. A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o produto
ao esporte olimpico ou de competição. ao desempenho saudável de qualquer
atividade, á condução de veículo e a imagens ou idéias de maíor êxito ou
sexualidade das pessoas.

§ 2°. Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência
nos seguintes termos: "Evite o Consumo Excessivo de Álcool".

Art. 5°. As chamadas e caracterizações de patrocinio dos produtos
indicados nos arts. 2° e 4°, para eventos alheios á programação normal ou rotineira
das emissoras de rádio e televisão, poderão ser feitas em qualquer horário, desde que
identificados apenas com a marca ou slogan do produto. sem recomendação do seu
consumo.

§ 1°. As restrições deste artigo aplicam-se á propaganda estática existente
em estádios. veiculos de competição e locais similares.

§ 2°. Nas condições do capu!, as chamadas e caracterizações de patrocinio
dos produtos estarão liberados da exigência dO-§ 2° do art. 3° desta Lei.

Art. 6°.É vedada a utilização de trajes esportivos. relativamente a esportes
olimpicos. para veicular a propaganda dos produtos de que trata esta Lei.

Ar!. 7°.A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou
espécie poderá ser fita em publicações especializadas dirigidas diret..r e
especificamente a profissionais e instituições de saúde.

§ 1°. Os medicamentos anódinos e de venda livre. assim classificados pelo
órgão competente do Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos órgãos de
comunicação social com as advertências, quanto ao seu abuso, conforme indicado
pela autoridade classificatória.

§ 2°. A propaganda dos medicamentos referidos neste artígo nlID poderá
conter afmnações que não sejam passiveis de comprovação cientifica, nem poderà
utilizar depoimentos de profissionais que não sejam legalmente qualificados para
fazê-lo.

§ 3°. Os produtos :ljtoterápicos da flora medicinal brasileira que se
enquadram no disposto no § 1° deste artigo deverão apresentar comprovação
cientifica dos seus efeitos terapêuticos no prazo de cinco anos da publicação desta
Lei, sem o que sua propaganda será automaticamente vedada.

§ 4°. Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente
advertência indicando que, a persistirem os sintomas. o médico deverá ser
consultado.

Art. gO.A propaganda de defensivos agricolas que contenham produtos de
efeito tóxico, mediato ou imediato, para o ser humano, deverá restringir-se a
programas e publicações dirigídas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa
explicaçãosobre a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização.
segundo o que dispuser o órgão competente do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, sem prejuizo das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou
outro órgão do Sistema ÚIÚCO de Saúde.

Art. 9°.Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente no Código de Defesa do
Conswnidor, as seguintes sanções:

I - advertência;
II - suspensão, uo veículo de divulgação da publicidade, de qualquer outra

propaganda do produto, por prazo de até trinta dias: .
!lI - obrigatoriedade de veiclÚação de retificação ou esclareclIDento para

compensar propaganda distorcida ou de má-fé:

IV - apreensão do produto:
V _multa de R$ 1.410,00 (um mihquatrocentos e dez reais) a R$ 7.250,00

(sete mil duzentos e c",qúenta reais), cobrada em dobro. em triplo e assim
sucessivamente. na reincidência.

§ 1°. As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas
!l1'adatlvamente e. na reinCidência. cumulativamente. de acordo com as
~specificidades do infrator.

§ 2°.Em qualquer caso. a peça publicitária fica defmltlvarr.ente vetada.
§ 3°. ConSideram-se infratores. para efeitos deste artigo. ')5 responsáveis

pelo produto. pela peça publicitária e pelo veiculo de comunicação UI.lizado.
Art. 10.0 Poder Executivo regulamentará esta Lei no pn12l) máximo de

sessenta dias de sua publicação.
Art. I 1.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12.Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia. 15 de julho de 1996: 175° da Independência e 10So da República.
FERNANDO HENRlQUE CARDOSO
Nelson A. JoblID
Arlindo Porto
AdIbJatene

PROJETO DE LEI N~ 1.347, DE 1999
(Do Sr. Paulo Marinho)

Modifica a Lei n2 9 .. 612, de 19 de, fevereiro .de 1998,
estabelecendo critério adicional à habilJ..taç~o.d~ entl,dades para
a prestação de Serviço de Radiodifusào Comunltar~a..

(As COMISSõES DE CUNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATlCA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
- ART. 24, Ir).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei modifica a Lei nO 9612, de 19 de fevereiro de
1998, que "institui o Serviço de Radiodifusão ComuIÚtária e dá. outras
providências", proibindo a habilitação, para a prestação do ~ervIÇO, de
fundações ou associações comunitárias cujos dirigentes operem llegaimente
emissora de radiodifusão em qualquer modalidade e pot~ncia.

Art.o 2° O art. 9" da Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar aditado do seguinte parágrafo:

"Art. 9° ..

§ 2 a Não serão habilitadas para a prestação de .Serviço de
Radiodifusão Comunitária as entidades cujos diretores operem tlegaimente
emissora de radiodifusão, em qualquer modalidade e potência.

§ 2 b Aqueles que se enquadrarem nas condições descritas no
parágrafo anterior terão dez dias, contados da publicação do comunicado de
que trata o §lo, para regularizar sua situação, suspendeodo as operações não
autorizadas.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Com a diVlÚgação dos primeiros comunicados relativos ao
Serviço de Radiodifusão Comunitária, torna-se necessário explicitar o
tratamento a ser dado àqueles que, hoje, operam rádios ilegais.

Taís atividades, por não terem sido outorgadas, não foram, em
sua maioria, objeto de estudo técIÚcO qualificado e a soa execução provoca,
usuaimente, interferências nos serviços comerciais e, eventualmente, de
segurança.
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Por tais razões, entendemos que aqueles que executani tais
atividades não devam ser admitidos à habilitação para prestação do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, disposição que ora apresentamos na forma deste
projeto de lei.

Entendemos, por outro lado, que o processo de seleção do
prestador desse serviço se configura como oportunidade ímpar para se
regularizar a situação das rádios ilegais. Com tal enfoque, pennitimos nesta
proposição que aquele que está envolvido com essas atividades possa encerrá
las num prazo de dez dias e participar, assim, da habilitação.

PROJETO DE LEI N2 1.348, DE 1999
(Do Sr. Paulo Marinho)

Acrescenta parágrafo ao art. 273 do Código de PrOCRSSO Civil
para proibir a concessAo da tutela antecipada que autorize o
funcionamento de rádio clandestina.

Acreditamos na relevância deste aperfeiçoamento à lei vigente e,
nC!SC sentido, pedimos aos ilustres Pares o apoio necessário à sua aprovação.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
lI)

Sala das Ses~es, em 'l..j) de !Uh de 1999

o Congresso Nacional decreta

Art. 1° . O Artigo 273 da lei nO 5.869 de 11 de janeiro de 1973 passa a vigorar
acrescido do seguinte § 6°.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - Ç,DI

LEI N" 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

INSTITUI O SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

-Art..273 ·..• .

§ 6°. É vedada a concessão de antecipação de tutela que autorize o
funcionamento de rádio clandestina."

Art. 2° . Esta lei entra em vigor 30 dias apás a sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Por ser matéria de grande alcance, conto com a colabOlllÇIa dos
ilustres Pares para a aprovaçio deste projeto.

A maneira que encontramos, portanto, de melhorar esta situação,
seria coibindo o juiz de conceder tais medidas quando o mérito da ação versar
sobre o funcionamento de rádio clandestiua. .

O projeto em questão tem por objetivo impedir que os juizes
concedem liminares nas ações onde são questionadas a legalidade do
funcionamento de uma emissora de rádio difusão.

de 1999.

~~L~r1l:-_l :.
pUlado PAU~~ARINHO

FkMA

Sala das Sessões, em ~ de fP

O problema que ocorre atualmente é. .que a facilidade se montar
uma nídio clandestina, ou uma "rádio pirata" é muito grande. A fisealizaç!o,
quando é feita, determina seu fechamento, porém , as emissoras, por 5CIIS

advogados, l\Íuízam ações onde muitas vezes são concedidas medidas de
antecipação de tutela, prevista no CPC pela lei nO 8.952 de 13112194.

O Ministério da Telecomunicações tem editado normas que
desburocratizam a concessão de Emissoras de Radiodifusão Comunitária.
Editais são publicados abrangendo um número cada vez maior de municipios,
tomando inaceitável o funcionamento de rádios piratas, que tem SUIS

transmissões garantidas por força de liminares, em detrimento de um processo
licitatório em curso, 000" participam entidades idôneas da Sociedade, coma
Associações de Moradores, Grupos Religiosos e etc. .

Art. 9" Para outorga da autorização para execução do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, as entidades interessadas deverão dirigir petição ao
Poder Concedente, indicando a área onde pretendem prestar o serviço.

§ 1° Analisada a pretensão quanto a sua viabilidade técnica, o Poder
Concedente publicará comunicado de habilitação e promoverá sua mais ampla
divulgação para que as entidades interessadas se inscrevam.

§ 2° As entidades deverão apresentar, no prazo flxado para habilitação, os
seguintes documentos;

I - estatuto da entidade, devidamente registrado;
II - ata da constituição da entidade e eleição dos seus dirigentes,

devidamente registrada; . .
m- prova de que seus diretores são brasileiros natOS ou naturalizados há

mais de dez anos;
N - comprovação de maioridade dos diretores;
V - declaração assinada de cada diretor, comprometendo-se ao flel

cumprimento das nonnas estabelecidas para o serviço; .
VI - manifestação em apoio à iniciativa, formulada por entllla~es

associativas e comunitárias, legalmente constituídas e sediadas na área pretendida
para a prestação do serviço, e finnada por pessoas naturais ou jurídicas que tenham
residênciá, domicilio ou sede nessa área.

§ 3° Se apenas uma entidade se habilitar para a prestação do Serviço e
estando regular a documentação apresentada, o Poder Concedente outorgará a
autorização à referida entidade. _ .

§ 4° Havendo mais de uma entidade habilitada para a pres~~ao do Semço,
o Poder Concedente promoverá o entendimento entre elas, obJenvando que se
associem.

§ 5° Não alcançando êxito a iniciativa prevista no parágrafo ~terior, o
Poder Concedente procederá à escolha da entidade levando em consIderação .0

critério da representatividade, evidenciada por meio de manifestações de apoIo
encaminhadns por membros da comunidade a ser atendida e/ou por associações que
a representem. .

§ 6° Havendo igual representatividade entre as entidades, proceder-se-á à
escolha por sorteio. •

Art. 10 - A cada entidades será outorgada apenas uma autorização para
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária

Parágrafo único. É vedada a outorga de autorização para entidades
prestadoras de qualquer outra modalidade de Serviço de Radiodifusão ou de
serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como à
entidade que tenha como integrante de seus quadros de sócios e de administradores
pessoas que, nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga
para exploração de qualquer dos serviços mencionados.



Setembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 40723

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· C.DI

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

fNSTlTUl o CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.

LIVRaI
Do Processo de Conhecimento

TÍTULOVll
Do Processo e do Conhecimento

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Ar!. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. desde que, existindo
prova inequivoca, se convença da verossinúlhança da alegação e:

• Dispõe a Lei nO 9.494, de 10/09/1997 :
"Art.lo . Aplica-se á tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do
Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5° e seu parágrafo único e 7"
da Lei na 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. I e seu § 40 da Lei na 5.021,
\le 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei na 8.437, de 30 de
junho de 1992."
I· haja fundado receio de dano irreparàvel ou de dificil reparação; ou
II • fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu.
• Artigo, "coput". comredaçãodadapelál:.ein'B.952. de 13121994.
§ lONa decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e
preciso, as razões do seu convencimento.
• § 1°acrescentado pela Lei n'B.952. de 13 '12,'1994.
§ 2° Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
• § 2'acrescentado pela Lei n'8.952. de 13 12 1994.
§ 3° A execução da tutela antecipada observara, no que coube., o disposto
nos inC130S II e III do an.588.
• § 3'acrescentadu pela Lei n'8.952. de 13 12 1994.
§ 40 A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer
tempo, em decisão fundamentada.
• § 4" acre""ntado pela Lei n' 8.952. de 13 12 199';

§ 5° Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até
fmal julgamento.
• § 5' acrescentado pela /.el n" 8.952, de 13 12 199';.

LEI N" 8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994.
ALTERA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL SOBRE O PROCESSO DE
CONHEClMENTO E O PROCESSO CAUTELAR

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei na 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Ar!. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para
propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.
§ 1° Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:
I - que versem sobre direitos reais imobiliários;

§ 2° Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu
somente é indispensável nos casQ$ de composse ou de ato por ambos
praticados.

Art. 18.0 juiz, de oficio ou.a requ~ento, condenarà o litigante de má-fé
a indenizar á parte contrária os prejuizos que esta sofreu, mais os
honorários advocatícios e as despesas que efetuou.

§ 20 O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia
não superior a vinte por cento sobre o valor da causa ou liquidado por
arbitramento.
Art. 20 ..

§ 40 Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em
que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante
apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as nonnas das alineas a, b e c do
parágrafo anterior.

Art. 33 .
Paràgrafo único. O juiz poderá determinar que a pane responsável pelo
pagamento dos honorários do perito deposite em juizo o valor
correspondente a essa remuneração. O numerário. recolhido em depósito
bancário á ordem do juizo e com correção monetária, será entregue ao
perito após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial.
quando necessária.

Art. 38.A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público,
ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os
atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se
funda a ação, receber, dar quitação e fumar compromisso.

Art. 45.0 advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato,
provando que cientificou o mandante a fun de que este nomeie substituto.
Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o
mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuizo.
Art. 46 .
Parágrafo único. O juiz poderá linútar o litisconsórcio facultativo quanto
ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do
litigio ou dificultar a defesa O pedido ~e linútação interrompe o prazo
para resposta, que recomeça da intimação 4a decisão.

Art. 125 .

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as panes.

Art. 62 ..
§ 40 Os atos meramente ordinatórios. como a juntada e a vista obrigatória
independem de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e
revistos pelo juiz quando necessários.

M...i'70i'ii~i;~·~ ..~~..~·;~~~;;;fi·~ ..d;·~~tenotipia, ou de outro método
idôneo, em qualquer juizo ou tribunal.

M... i·7i:õ~·~;~~·~;~·~~~·~~~i~ ..~~~ii;.;;:~~~·~ã~·~m dias úteis, das seis às vinte
horas.
§ 10 Serão. todavia concluidos depois das horas os atos iniciados antes,
quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.

§ 20 A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, e mediant~
autorização expressa do juiz. realizar-se em domingos e feriados. ou nos
dias úteis, fora do horário estabelecido neste anigo, observado o disposto
no ano 50, inciso XI, da Constituição Federal.
§ 30 Quando o ato tiver que ser praticado em detenninado prazo, por meio
de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo. dentro do horário de
expediente, nos tennos da lei de organização judiciária local.

Art. 219 ..
§ 10 A interrupção da prescrição retroagirá á data da proposl:ura da ação.
§ 20 Incumbe á pane promover a citação do réu nos dez dias subseqüentes
ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 3° Não sendo citado o réu, o juiz prorrogarà o prazo até o máximo de
noventa dias.

Art. 239 ..
Paràgrafo único ': : ..

111 - a nota de ciente ou certidão de que o interessado não a após no
mandado.
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.......................................................................'
Art. 272.0 procedimento çomum é ordinário ou sumário.
Parígrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumirio
regem-se pelas disposições que lhes silo próprias, aplicando-ie-Ihes,
subsidiariamente, as disposições gerais do procedimento ordinário.
Ar!. 273.0 juiz podcrâ, a requerimento da pane, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequivoca, se convença da verossimilhança da a1egaçilo e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de dificil reparaçilo; ou
11 - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu.
§ I° Na decisilo que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e
preciso, as I'lIZÕCS do seu convencimento.
§ 2° Nilo se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
§ 3° A execuçlo da tutela antecipada observará, no que couber, o disposto
nos inci,os 11 e 1Il do ano 588.
§ 4° A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer
tempo, em decisllo fundamentada.
§ 5° Concedida ou nilo a antecipaçllo da tutela, prosseguirá o processo até
fmal julgar.lento.

Art. 296.Indeferida a petiçllo inicial, o autor poderá apelar, facultado ao
juiz, no prazo de quarenta e oito horas, reformar sua decisllo.
Parágrafo único. Nilo sendo reformada a decido, os autos scrilo
imediatamente encaminhados ao tribunal competente.

Art. 331.Se nilo se verificar qualquer das hipóteses previstas nas seções
precedentes e a causa versar sobre direitos disponlveis, o juiz designará
audi!ncia de conciliaçllo, a realizar-se no prazo máXimo de trinta dias, à
qual deverllo comparecer as partes ou seus procuradores, habilitados a
transigir.
§ I° Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por
sentença.
§ 2° Se, por qualquer motivo, niIo for obtida a COIlciliaçio, o juiz fixai 05
pontos controvertidos, decidirá as questlles processuais pendentes e
determinará as provas a serem produzidas, designando IIUlti!ncia de
instrução e julgamento, se necessário•
..........................................................................
Art. 417.0 dePoimento, datilografado ou registrlldo por taquigrafia,
estenotipia ou outro método id6neo de documentação, será assinado pelo
juiz, pelo depoente e pelos procuradores, facultando-se às partes a sua
gravaçllo.

Parágrafo único. O depoimento será passado para a versão datilogràfica
quando houver recurso da sentença, ou noutros casos, quando o juiz o
determinar, de oficio ou a requerimento da parte.

Art. 434.Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de
documento, ou for de natureza médico-Iegal, o perito será esçolhido, de
preferSncia, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados.
O juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a
exame, ao diretor do estabelecimento.

Art. 460 .
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relaçllo
jurídica condiciOllal.
Ar!. 46I.Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de
fazer ou niIo fazer. o juiz concederá a tutela especifica da obrigação ou, se
procedente o pedido, determinará providencias que assegurem o resultado
prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1° A obrigaçllo somente se converterá em perdas e danos se o autor o
requerer ou se impossivel a tutela específica ou a obtenção do resultado
prático correspondente.
§ 2° A indenizaçllo por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (ar!.
287).

§ 3° sendij' relevãi'itê"olíiiiaãiiiêiiíOilãdcmanda ~ hav~d~justificadó"
meio de ineficácia do provimento fmal, é licito ao juiz coÍiéeder a tutela
IÍIIIÍIIII'IIleI ou mediante justificaçilo prévia, citado oréu;.A medida
....podaS ser revopda ou modificada,' a qualquer tempo, em decisão".4...... " .
§'~.,.."".lIip6lwe do parílrafo anterior-ou na seniença, impor
......"'~de pedido do 'autor, se for
~llüIlIlII••I"""~,fIxIndo.lhe prazo razoável para
ó\iIIIIii'iIlltlll9.,....

§ 5° Para a efetivação da tutela especifica ou para a obtençilo do resultado
prático equivalente, poderá o juiz, de oficio ou a requerimento, determinar
as medidas necessárias, tais çomo a busca e aprecnsllo, remoçlo de pessoas
e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de
requisiçlo de força policial.

Ar!. 800 .

Parágrafo único. Interposto o recurso. a medida cautelar será requerida
diretamente ao tribunal.

Art. 805.A medida cautelar poderá ser substituída. de oficio ou a
requerimento de qualquer das partes, 1JC1a prestaçilo de cauçio ou 0IIlIll
garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e sufic:iemc
para evitar a lesllo ou repará-Ia integralmente.·

Art. 2°. Ficam revogados o inciso I do art. 217 e o § 2° do ano 242.
renumerando-se os incisos 11 a V daquele artigo, e o § 3° deste, do Código de
Processo Civil.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor sessenia dias após a data de sua publicaçllo.

Brasília. 13 de dezembro de 1994: 173'; da Independência e 106° da
República

INOC~NCIO OLIVEIRA
Alexandre de Paula Dupeyrat
Manins

PROJETO DE LEI N! 1.349, DE 1999
(Do Sr.lDáeio Arruda)

Obriga o poder Pdblico a realizar licitaçlo para contratar
s.rviços para elaboraçlo do Estudo de 18Pacto Aabiental - ElA 
• respectivo Relatório de 18Pacto Aabiental - RIMA.

(AS COHISSOES DE 'l'RAIlALHO, DE ADMIKISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; J:
DE CONSTITlJIÇ&O E JUSTIÇA E DE REDAÇ&O (ART. 54) - lúlT. 24,-11)

Art. 1· O Poder Pl1lIioo fica obrigado a rIltIIizar licilaçlo parII~
lIIIlVÍÇOS parII 8IIboraçIo do Etludo do Impecto Ambiental - ElA •• RIl~ de
ImplIClD A/nbilInbII - RNA no licllnciameIllo de quUJler obra e ou ativIdIIde
pública pOOIlIlCiaknente cauudora de lignific8Iiva dI{J1ldIIçIO do meio lIIllbIInle
fIIc.J compor18lÍ1CO par118 vidII.

P~ÚniCO. ConIidera-IlI OS critérios dasR~CONAMA N" 1,
de 23 de janeiro de 1986, N" 11, de 18 de março de 1986 e N" 6, de 16 de
seIembro de 1987, ll8 apIic:açIo delta ....

Art. 2" P.. erMo cIeIta Lei ficam~ OI ailiIrios r:onforme
delermina .... N" 8.eee, de 21 de';mo de 1993 e as~ ir*'tXIUZidM

N" 8.883, de 08 de jwlho de 1994 que inllilui llOlI118lI 1*8 Iicilaçõea •
~ da Adminislraçllo PíilIic:a e dá outraa providkIcias.

Art. ~ Esta Lei enIra em vigor ll8 dtU de _ púJficaÇio

A ,d8tem1i1IIÇAo'do Estudo de lnq:ÍlIcto A/nbilInbII e do respeclivo Relatório
de lmpectÔ AmbienIaI Para ficerX:iamenlO de obras • ou tIIVidadN pol8IláMnIIg
poIuidor8s 80 meio ambiente, foi 1mB conquiIlD de sociedlIde no MIlIido de
assegura- o de8envaIvimenIo ec:ologic::amlllte 8UIleIUdo.

O artigo 225 de ConsIiluiçio Federal assegura nio só ao Poder Público,
lII8I também à coletividade, o deII8r de defendlIr e~o meio ambiInle.

A exigtncla pmI que o Poder Público promova liátaçio na coi,balBçlo de
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lriÍÇOI de àb<nçAO de Estudos de lmpecto AmbIentaI e ReIat6rio de Impacto
AmbierUl pennitirá uma maiDl' democratizaçAo do lIC8IIO de tJlIlPl'8IU de
pret!lIÇIo de HrViçoa t6cniCOll 8IpeCializados.

Submlto a aprICilÇto dÓI noIXes parlamsntares certo de enconIrir apolo
pn a tramitlÇto 6g1l cIestII proposlçio ali. sançIo presidencial.

Sala das 8en6es, em 30 de junho de 1999

-=-~. d.Dep.iJIIjo ln6cio Arruda
~ '. PedoB-CE

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COOIUllNAÇÃO DI: ESTUDOS LIGlSLATIVOS- CeDI

CONSTITUIÇÃO
IJA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.................................................................................................................................
Ti1ULOVIII

Da Ordem Social

CAPÍTULo VI
DoMeio Ambiente

An. 225. Todos t!m direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de \ISO comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder PUblico e á coletividade o dever de defend!·lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I . preservar e restaUrar os processos ecológicos essenciais e prover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservlll' a diversidade e a integridade do panimônio genético do Pais

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
* l/qJII-..do peJa Lei /t. 8.974. de 0510/:/995 .
.fi - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supresslo permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilizàção que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente CIIISIdora de significativa degradaçao do meio .mnbiente, estudo
jKévio de impacto ambiental, a que se darã publicidade;

V - controIar a produção, 11 comercialização e o emprel!0 de técnicas,
métodos e subsdncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio 1IIlbiente;

*1IqwIIIIIIII/cdapela LeIIl·B.974. de 051O/il995 •
VI - promover a educaçio ambiental em todos os níveis de ensino e a

COMCientiZIIçio públicapara a prcserYIÇio do meio ambiente;
VII - prtJIeger a f1Iuna e a ftln, vedadas, na fonna da lei, as pribcas que

coloquem em risco sua funçio ecoIó8ica. J!IOVlKIUeID.a extinçio de espécies ou
submelam os lIIimais a crueldlde. -

§ r Aquele que explonr recUl~oS-lninerais fica obrigado a recupenr o
meio lIIIbienu: depdado, de acordo com soblÇio técnica exigida pelo ôrgio
püblico COIIIpCteM:, na fiJmIa da lei

§ 3° As condutas e atividaiIcs. coosiilerad&s lesivas ao JJllIio ambiente
sujeitarlo os infioatores, pessoas fisicaS ou juridicas, a SIIIÇiies penais e
administtativas indepenc!entemm daobripçio de epanI' os__~

j}:r'
6 4° A FIORSta Amlzônica Ixasilein, a Mata Atllntica, a Scna do MaI", o

P:!:"· !tO-Grossense e a ZOna Costeia sio pIlrimônio DEiooal, e sua
utiIizaçao lar-se-à, na fonna da lei, dentro de coódiçGes que~ a
preservação do meio ambiente, inclusive quantO ao usodos.~ 1l1IDI&JS: .

§ So SIo indisponíveis as temIS devolutas ou~ pelos.Eslados,
por~ discriminalória, necessárias àproteçIo dos CCOSS1SteIIIaS DIlUrIIS•.

§ 6° As usinas que operem com rearor nuclear deverio ter.sua locaiizaçio
defiDidaâIllei federal, sem o que tlio poderio ser instaladas. '
.....................................................................................................................................
.......... "0 ;}L~~:- ~,.' ~~~~::~~~ , ~ .

;•.;:'1 N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.'

REGULAMENTA O ART.37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NORMAS
PARA LlCITAÇÓES E CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA ,E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. .

CAPÍTULo I
Das DisposiçOCs Gerais

SEÇÃO I
Dos Princípios

An. 1° Esta Lei estIbelece normas gerais sobre licitllçlles e -.as
administrativos pertinentes a obns, serviços, íncIusive de publicídllde, COIIIIftS,.
alier.~;ões e 10ClÇ0Cs no imbito dos Poderes da Uniio. dos Estados, do DislIiID
Federal e dos MUIIicipios.

PIrqrafo Iinico. SubordiDIm-se ao repne desta Lei, além dos óqlalda
administIaçlo direta, os fundos especiais,:as autarqUias, as fundações pIibIic:as. IIS
empresa públicas, as sociecWes de ~economia mista e demais CIIlidIlIks
COIIll'01lIdas direta ou indiretamente JlIl,Ia Uniio, Estados, Distrito FaIaal e
Municípios.

•Art, r As obns, serviços, inclusive de publicidade, COllllQS, liilIaIçlIa,.
cooceslOes, penniulies e 10CllÇlles da AdministraçIo Pública, qUlllldo CClII1I I •
com ten:eiros, serio necesslriamente precedidas de licitação, ressIIlwdas IIS

hipóteses previstas oesta Lei.
ParílIafo 1Wco. p_ os fins desta Lei, coosidera-se contr* .. e

qualquer ~uste entre ôrgIos ou entidades da AdmiDisttaçao Pública e pIItàaIIIIlli,
em que~a um acordo de vontades pIn a fOlDlaÇlo de vinculo e a estipulIçlIQ..
obripçlies reciprocas, seja qUli fOI" a dentllllinaçio utilizada.

LEI N* 8.883, DE 08 DE JUNHO DE 1994.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEl N" 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O
ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, INSTITUI NORMAS PARA
LlCITAÇOES E DÁ OUTRAS PROVIDêlClAs.

O Presidente da República, Faço saber que o Coogresso NICiooaI decreta e
eu SlllCiOllO a squinle Lei:

An. 1°, Os lItiaos aixo indicados da Lei nO 8.666, de 21.06.93, passam a
vigorar com aseguinte redaçIo:

"Art, 3°.

§ 1°.

11 - (VETADO)

§ 4°. (VETADOr
"Art, se

§ r. A com:çIo de que tnIa o JIIÓIr&fiI 8IIII:rioI", cujo~ m
feito jldO com o priDI:ipII, COIRIá à coma _ _ ckáçiles
'*çaDitiÃias que~ _ =cIibls a que se referem."
"Art, "..

vm - eXI:CUÇio iDdiR:ta - a que o iqio ou entidade contrata com tereftoI
sOb qualquer dos lepiDtes regimes:

c) (VETADO)

xm - impasa oficial- veiculo oficill de diwlP9lO" Ate,..
P6bIica, sendo J*& a UniIo o Di*.io Oficial da U ,...~ o
Distrito Federal e os Muaic:ipioI, /) que for cIetlIlido_ __•

.................._ ••••_ ••••_ ••_ \ ..\.\ \ J'..J'..::::::::::::::~:::••~•.••

• u "v.v.v.w u:..::.1'l'::::::::::::::::·..:::::'
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RESOLUÇÃO CONAMA N° 001, DE 23 DE-!~~EIRO DJi: 1?86

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - mAMA. no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto nO 88.351, de l° de junhode
1983. pllI1l efetivo exercicio das responsabilidades que lhe são atrIbuidas pelo artigo
18 do mesmo decreto. e Considerando a necessidade de se estabelecerem as
definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais 'pllI1l uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente. RESOLVE:

Artigo 1° - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades fisicas, quimicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam:

JUde, a segurança e o bem-estar da população;
ti - as atividades sociais e econômicas;
m-abiota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

Artigo 2° - Dependerá de elaboração de esmdo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental ~ RJMA, a serem submetidos à aprovação
do órgão estadual competente, e do mAMA eln caráter'supletivo, o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II . Ferrovias;

m-Ponos e terminais de minério, petróleo e produtos quimicos;
IV - Aeroponos, conforme definidos pelo inciso I, artigo 48, do Decreto-

Lei nO 32, de 18.11.66; .
V - Oleodutos, gasodutos, minerodtitos, troncos coletores e etnissàrios de

esgotos sanitários;
VI • Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII - Obras Iúdráulicas para exploração de recursos Iúdricos, tais como:

barragem pllI1l fInS Iúdrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação,
abenura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água.
abenura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;

vm - Extração de combustivel fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe IL defmidas no Código de

Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de residuos tóxicos ou

perigosos:

XI· Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia'
primária acima de IOMW; .

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquirnicos,
sidenirgicos, c1oroquimicos, destilarias de álcool, hulha, extração e .cultivo de
recursos hídricos);

xm -Distritos industriais e zonas estritamente industriais· ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de

100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em tennos petcentuais
ou de importância do ponto de vista ambiental;

XV - Projetos urbanísticos, acima de IOOha ou em áreas consideradas de
relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais
competentes;

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade
superior a dez toneladas por dia

Artigo 3° - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo RJMA, a serem submetidos à aprpvação do mAMA, o licenciamento de
atividades que, por lei, seja de compet!ncia federal.

Artigo 4° - Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do
SISNAMA deverão companbilizar os procllSsos de licenciamento com as etapas de
planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio Ambiente,
respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta Resolução e tendo.por base
a natureza o pone e as peculiaridades de cada atividade.

Artigo 5° - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação,
em .•.• ':!l os principi03 e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio
AmOlenre, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplai todas as alternativas tecnológicas e de localização de
projeto, confrontando-as com a Iúpótese de não execução do projeto;

TI - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados
nas fases de implantação e operação da atividade; .

m - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV - Considerar os pianos e programas governamentais, propostos e em
implantação na área de influência do projeto, e sua companÕilidade.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto
ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou., quando couber, o
Municipio, flXllrá as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e
características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos
para conclusão e análise dos esmdos.

Artigo 6° - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no Ininimo, as
seguintes atividades técnicas:

I • Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de
modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do proJeto,
considerando:

a) o meio fisico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidiles do solo, os corpos d'água. o regime
Iúdrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor cientifico e
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação pennanente;

c) o meio sócio-econômico • o uso e ocupação do solo, os usos da água e a
sócio-economia, destacando os sitios e !nonumentos arqueológicos, lústóricos e
culturais da comunidade, as relações de"dependência entre a sociedade local, os
recursos ambientais e a potencial utilizaçãQ futura desses recursos.

TI - Análise dos impactos ;unbientais do projeto e de suas alternativas.
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da imponância dos

.prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imedlatos e a médio e longo prazos,
temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades
cumulativas e sinérgicas; a distnbuição dos ônus e beneficios sociais.

m - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas
os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a
eficiência de cada uma delas.

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os
impactos 'positivos e negativos, indiCando os fatores e paIllmetros a serem
considerados.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto
Ambiental o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o
Municipio fornecerá as instruçiles adicionais que se fIZerem necessàrias, pelas
peculiaridades do projeto e características ambientais da área

Artigo 7" - O esmdo de impacto ambiental será realizado por equipe
multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do
projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

Artigo 8° - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e
custos referentes á realização do esmdo de impacto ambiental, tais como: coleta e
aquisição dos dados e infonnações, trabalhos e inspeções de campo, análises de
laboratório, esmdos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos
impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópias,

Artigo 9" - O relatório de impacto ambiental- RIMA refletirà as conclusões
do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo:

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade
com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;

TI - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais,
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de
influência, as matérias primas, e rnão-de-<lbra, as fontes de energia, os processos e
técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, residuos de energia, os
empregos diretos e indiretos a serem gerados; •

m. A sintese dos resultados dos esfudos de diagnósticos ambiental da área
de influência do projeto;

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de
tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios
adotados para sua identificação, quantifi:":ão e interpretação;

V - A caracterização da qualidade ambiental fumra da área de influência,
comparando as diferentes s,ituações da adoção do projeto e suas alternativas, bem
como com a Iúpótese de sua não realização;

VI - A descrição do. efeito esperado das medidas mitigadoras preVIStas em
relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados,
e o grau de alteração espetado;

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
vm - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusôes e

comentários de ordem geral).
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2°

Parágrafo único • O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e
ade~ ~ sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem
acesslvel,' ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de
com~cação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens
do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.

Artigo 10 • O órgão estadual competente. ou o IBAMA ou, quando couber.
o Municipio terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA
apresentado.

Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu
termo inicial na data do recebimento pelo estadual competente ou pela 'SEMA do
estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA.

Artigo I I • Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e
demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias
p~ecerão à disposição dos interessados, nos centros de documentação ou
bíbhotecas da SEMA e do estadual de controle ambiental correspondente, incíusive o
período de anl\I~ técnica,

. ~'lP ;;).Osó~ públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação
dlteta com o proJeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação,

§ 2° • Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e
apresentação do RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o
Municipio, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos
pelos órgãos públicos e demais interes~ados e, sempre que julgar necessário,
promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus
rmpactos ambientais e discussão do RIMA.

Artigo 12 • Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Flávio Peixoto da Silveira

RESOLUÇÃO CONAMA N° 011, DE 18 DE MARÇO DE 1986 .

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE· CONAMA, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 48, do Decreto nO 88.351, de 1° de jtmho de

1983,RESOLVE:~ ç~-;:

T "'-ltl"1lr o b~iso XVI e acrescentar o inciso xvn ao Artigo 2°, da
Resoll'ç:J '. .; . .:" 23 de janeiro de 1986, que passam a ter a seguinte
redaçào.

..........................................................................................................................
XVI- Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal. derivados ou produtos

similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia
xvn - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha

ou menores, neste caso. quando se tratar de áreas síguificativas em termos
,rcentuais ou de imponância do ponto de vista ambiental inclusive nas áreas de
'leção ambiental.

II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Deui Lineu Schwartz

RESOLUÇÃO/CONAMAIN.O 006 DE 16 DE SETEMBRO DE 1987

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso
de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de que sejam editadas regras gerais para o
licenciamento ambiental de obras de grande pone, especialmente aquelas nas quais a
Uuião tenha interesse relevante como a geração de energia elétrica, no intuito de
harmotúzar conceitos e linguagem enlre os diversos interveuientes no processo,
RESOLVE:

Ar!. 1° • As concessiornirias de exploração, geração e distribuição de
energia elétrica, ao submeterem seus empreendimentos ao licenciamento ambiental
perante o órgão estadual competente, deverão prestar as informações técnicas sobre o
mesmo, conforme estabelecem os termos da legislação ambiental pelos
procedimentos definidos nesta Resolução.

Ar!. 2° • Caso o empreendimento necessite ser licenciado por~s de um
EstadO;' pela 'abrangência de sua área de influência. os órgãos es~ deverão
manter entendimento prévio no sentido de, na medida do pOSSlvel, umfornnzar as

exigências. . .
Parágrafo Úuico • O IBAMA supervisionará os entendimentos prevIStos

neste artigo.

Ar!. 3° _ Os órgãos estaduais competentes e os dentais integrantes do
SISNAMA envolvidos no processo de licenciamento, estabelecerão etapas e

especificações adequadas às caracteristicas dos empreendimentos objeto desta
Resolução.

Art. 4° . Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento
hidrC'elétrico. respeitadas as peculiaridades de cada caso. a Licença Prévia \LP)
deverá ser requerida no inicio do esmdo de Viabilidade da Usina; a Licença de
Instalação (LI) deverá ser obtida antes da realização da Licitação para construção do
empreendimento e a Licença de Operação lLO) deverá ser obtida antes do
fechamento da barragem.

Art. 5° • No caso de usinas termoelétncas. a LP deverá ser requerida no
inicio do esmdo de viabilidade; a LI antes do ullcio da efetiva implantação do
empreendimento e a LO depois dos testes realizados e antes da efetiva colocação da
usma em geração comercial de energia

Art 6° - No licenciamento de subestações e linhas de transmissão. a LP
deve ser requerida no inicio do planejamento do empreendimento, antes de defmida
sua lo~alização, ou ~~amento defmitivo. a LI. depois de concluído o projeto
execunvo e antes do trUCIO das obras e a LO, ames da enrrada em operação comercial.

•Ar! 7" • Os documentos necessários para o licenciamento a que se refere os
Artigos 4°. 5° e 6° são aqueles discriminados no anexo. .

. Parágrafo Único - Aos órgãos estadUaIS de meio ambiente Iicenciadores.
caberá solicitar informações complementares. Julgadas imprescindíveis ao
licenciamento. '

Art. 8° - Caso o empreendimento esteja enquadrado entre as atividades
exen;tplificadas n? Artigo 2' da Resolução CONAMA n' 001186, o estudo de impacto
ambiental devera ser encetado, de forma que. quando da solicitação da LP e
concessionária tenha condições de apresentar ao(s) órgão(s} estadual(ais)
competente(s) um relatório sobre o planejamento dos estudos a serem executados
inclusive cronograma tentativo. de maneira a possibilitar que sejam fixadas ~
inslruções adicionais previstas no parágrafo Úuico do Artigo 6° da Resolução
CONAMA n' 001/86.

§ 1° . As informações constantes de inventário. quando houver deverão ser
transmitidas ao(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s) responsáv~l(eis) pelo
hcenclamento.

§ 2° - A emissão da LP somente será feita após a análise e aprovação do
RIMA

Ar!. 9" - O estudo de impacto ambiental a preparação do RIMA, o
detalhamento dos aspectos ambientais julgados relevantes a serem desenvolvidos nas
várias fases do .licenciamento, inclusive o programa de acompanhamento e
momtoragem dos rmpactos, serão acompanhados por técnicos designados para este
frm pelo(s) órgão(si estadual(ais) competente(s).

Art 10 - O RIMA deverá ser acesslVel ao público. na forma do Artigo Ii da
Resolução CONAMA nO 001/86.

Parágrafo Úuico • O RIMA destinado especificamente ao esclarecimento
público das vantagens e conseqüências ambientais do empreendimento 'deverá ser
elaborado de forma a alcançar efetivamente este objeto. atendido o disposto no
parágrafo único do Artigo 9° da Resolução CONAMA n° 001/86.

Ar!. 11 • Os demais dados técnicos do estudo <!~ impacto ambiental deverão
ser transmitidos ao(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s) com a forma e o
cronograma estabelecido de acordo com o Artigo 8° desta Resolução.

Ar!. 12 . O disposto nesta Resolução será aplicado. considerando-se as
etapas de planejamento ou de execução em que se encontra o empreendimento.

§ 1°· Caso a etapa prevista para a obtenção da LP ou LIjá esteja vencida, di
mesma não será expedida

§ 2° - A não expedição da LP ou LI, de acordo com o parágrafo anterior,
não dispensa a transmissão aos órgãos estaduais competentes dos estudos ambientais
executados por força de necessidade .do planejamento e execução do
empreendimento.

§ 3° - Mesmo vencida a etapa da obtenção da LI, o RIMA deverá ser
elaborado segundo as informações disponiveis. alêm das adicionais que forem
requisitadas pelo(s) órgão(s) ambiental(ais) competente(s) para o licenciamento, de
maneira a poder tomar públicas as caracteristicas do empreendimento e suas
prováveis conseqüências ambientais e sócio-econômicas.

"" .§ 4° _ Para o empreendimento que entrou em operação a partir de 10 de
fevereiro "de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO, plllll a qual será
necessária a apresentação de RIMA contendo, no mínimo, as seguintes informações:
descrição do empreendimento; impactos ambientais positivos e negativos provocados
em sua área de influência; descrição das medidas de proteção ambiental e mitigadoras
dos impactos ambientais negativos adotados ou em vias de adoção, além de outros
estudos ambientais já realizados pela concessionária

§ 50 • Para o empreendimento que entrou em operação anteriormente aIo de fevereiro
de 1986, sua regularização se dará. pela obtenção da LO sem a necessidade de
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lIPfesentação de RIMA, mas com a concessionária encaminhando ao(s) órgão(s)
estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; a descrição do impacto ambiental
provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de adoçiio..

40rt • Q.esolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO DA RESOLUÇÃO CONAMA N.' 006
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO

IPOSDE ~SINAS IUSINAS lNHASDE
j.lCENÇA IHIDRELÉTRICAS h'ERMELÉTRICAS h'RANSMlSSÃO

• Requerimento • Requerimento
• Requerimentode Licença de Licença de Licença

Prévia Prévia Prévia
• Portaria • Cópia de

• CópiadeMME Publicação do publicação de
icença autorizando o pedidodeLP pedido de LP

Prévia Estudo da '. Portaria
• RIMAViabilidade MME(LP) · Relatório de autorizando o

(sintético e

Impacto ESlUdoda
integral)

-r (LO) • Cópia da • Cópia da • Cópia da
Publicação de publicação do publicação do
pedido de LO. pedido de LO pedido de LO

• Portaria do • Cópia da
DNAEEde Portaria
aprovação do DNAEE
Projeto aprovando o
Básico Projeto

• Portaria do • Cópia da
MME Portaria
autorizando a MME
implantação (Servidão
do Administrativ
empreendime a).
nto

PROJETO DE LEI N~ 1.351, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Dispõe sobre o mandado de segurança coletiVQ.

(A COMISS.110 DE CONSTITUIÇ.110 E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O - ART. 24
Il)

o Coagresso Nacional decreta:

Art. 10 _ O mandado de segurnnça coletivo pode ser impetrado
por:

I • partido político com representação no Congresso Nacional;

I

I
Licença de
Instalação

(LI)

i

i J,.icença de

Ambiental
(RIMA)
sintético e
integral,
quando
necessário.

• Cópiada
publicação de
pedido na LP

• Relatório do
Estudo de
Viabilidade.

• Requerimento
de licença de I
Instalação, I

• CÓpia da
publicação da I
concessào da I
LI' I

• Cópia da
Publicação deI
pedido de LI

• Cópiado
Decrelode I
oUlorga de
concessão du 1

aprovei- i
\aInenl.c I

hidrcl~lricu i

• Projelo i
Básico !
Ambiental I

• Requerimento
de Licença de
Operação

• Cópiada
Publicação da
Concessio da
LI

Viabilidade
• Alvaráde

pesquisa ou
lavrado
DNPN,
quando
couber

• Manifestação
da Prefeitura

• RIMA
(sintético e
integral)

• Requerimento
de Licença de
Instalação I

• Cópiada
publicação da
concessão da
LI'

• Cópia da
publicação do
pedido de LI

• Relatório de
Viabilidade
aprovado pelo
DNAEE

• Projelo
Básico
Ambiental

• 'Requerimento
de Licença de
Operação

• Cópiada
publicação de
conc:essIo da
LI

• Requerimento
de Licença de
Instalação

• Cópiada
publicação da
concessão de
LI'

• Cópiada
publicação do
pedido de LI

• Projeto
Básico
Ambiental

• Requerimento
de Licença de
Operação

• Cópiada
publicação de
conc:essio da
LI "

II .. organização sindical. entidade de classe ou associação
legalmente constituida e em funcionamento há. pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados.

Art. 2' - O panido político pode impetrar mandado de segurança
coletivo desde que o direito a ser protegido esteja em consonãncia com a orientação
programi.tica determinada em seus estaMOS.

Art. 3' • A or~- .sindical, entidade de classe ou
associaçid. somente podem impetrar mandadl> de segllnmça coletivo quando os
interesses de SCU$ membros ou associados, a semn protegidos. estiverem vinculados as
finalidades instItuciOnaiS da respectiva pes$Oajuridica.

An. 4° - O mandado de segurança coletivo raIá coisa julgada
apenas no caso de procedênCIa do pedido. em relação ás demandas mdividuais.

Art. 5" - O mandado de segurança coletivo não induz
litispendênCia para os mandados de segurança individuaIS. mas os efeitos de l::oisa
julgada a que alude o anigo anterior nào beneficiaria os autores das ações mdíviduals~

se não· for requerida sua suspensão no prazo de tnora dias. a contar da clencia nos
autos do ajuizamento da ação coletiva

Art. 6° - Aplicam~se a esta lei. no que não conflitarem com ela.,
as disposIções da lei nO 1533, de 31 de dezembro de 1951, e da lei processual civil.

Art. 7' - Esta lei entta em vigor na data de sua pablicação,

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição de 88, ao criar a figura do mandado de
segurança coletivo, procurou garantir um maJS livre c amplo ingresso em juizo. ao
mesmo tempo que teve em mente evitar o ajuizamento de inúmeras ações idênticas a
assoberbarem o PoderJudiciário.

Faz·se oecessária, contudo. a edição de uma lei que regule ao
menos mimimarnente o nOvo mstituto. a fim de se evitarem questões cUJa solução

, atormentaria tanto â jurisprudência dos Tribunais.

o presente projeto procura enfoca.r aspectos gerais de mandado
de segurança coletivo, como os limites que permitiriio às pessoas juridicas dele se
IltilÍZl1ren1, as questões da coisa julgada e da litispendência.

Por sua relcvàDcia, estamos certos de contar com o endosso de
nossos Par.. para a aprovaçio desta proposição,
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Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Jair Soares. autor da ídéi3.

Saladas Sessões, em~ejlUlhode 1999.

fRUbe~O
Depurado Federal

LEGISLACÃO CITADA A:'olEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTI:OOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 1.533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951.

ALTERA AS DISPOSiÇÕES DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, RELATIVAS AO MANDADO
DE SEGURANÇA.

Art. l' Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
liquido e cena. não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com
abuso do poder. alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê·la por parte
de autoridade. seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que
exerça

§ 1° Consideram-se autoridades, para os efeitos desta Lei, os
representantes ou administradores das entidades autárquicas e das pessoas naturais
ou juridicas com funções delegadas do Poder Público, somente no que entender
com essas funções.

• § J" com redação dada pela Le! n'9.259 de 09 OI 1996.
§ 2° Quando O direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas,

qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.

Art. 2' Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as conseqüências
de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser
suponadas pela União Federal ou pelas entidades autárquicas federais.

Art. 3° O titular de direito liquido e cena decorrente de direito, em
condições idênticas, de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor, do
direito originário, se o seu titular não O fizer, em prazo razoável, apesar de para
isso notiticado judicialmente.

PROJETO DE LEI N~ 1.353, DE 1999
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Modifica a redaçao do art. 10 e revoga o art. 82 da Lei n2
9.034, de 3 de maio de 1995 - Lei do Crime Organizado.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta :

Art.!' _Fica revogado o artigo 8" da lei 9.034 de 3 de maio de 1995 e seu artigo \0

possa a vigorar com aseguinte redação:-

" Art. 10 - Os condenados por crimes deco"entes de organivlçilo

criminosa iniciarilo o cumprimento da pena em regime fecltado.

§ único - Em se tratando de crimes hedio!,dos, pratica de tortura, tráfico

iücito de entorpecentes e drogas afins, te"orlsmo, o cumprimento da

pena será eft!tUado integralmente em regimefecltado".

ArL r :- Revogam-se as disposíçõcs em contrário.

Art. 3':- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA.

Com a modificação mtroduzida no artigo 10,

procura-se eliminar a contradiçio atualmente existente entre o anigo la da lei 9.034195

e O § 1° do artigo 2" da Lei dos Crimes Hediondos ( Lei 8.072l9O).

Na verdade trata-se de uma medida paliati'...

enquanto se completa um estudo maior no sentido de fazer uma revisão gera1 na Lei

9.034195 que é extremamente mal feita. além de eivada de inconstitucIonalidades e por

isso mesmo, Mo aplicada pelos juizes e lribunais .

o ideal seria substitui-la por outra mais ampla e

eficiente. mas trata-se, contudo, de iniciativa complexa. propomos apenas essas duas

altetações em seu texto, que são os de maior urgência.

Sala das Sessões.-3V de jlUlho de 1999.

LEGISLACÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTL'DOS LEGISLAm'OS _ C.DI

LEI N° 9.034, DE 03 DE MAIO DE 1995.

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIOS
OPERAClç>NAIS PARA A PREVENÇÃO E
REPRESSAO DE AÇÕES PRATICADAS POR
ORGANIZAÇÕES CRIMJNOSAS.

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

CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais

••••••••••• ••••••••••••••••••••u .

. Art. go O pIllZO para encerramenlo da instrução criminal, nos processos
por cnme de que trata esta Lei, será de 81 (oitenta e um) dias. quando o réu estiver
preso, e de 120 (cento e vinle) dias, quando solto,

• Arllga com redação dada pela Lei nO 9.303. de 0509. 1996 .

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

. . . Art. 10, .05 condenados por crimes decorrentes de organização criminosa
III1Clarão o cumpnmento da pena em regime fechado.
.....................................................................................................................................
..........•..........................................................................................................................

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.

DISPÕE SOBRE OS CRlMES HEDIONDOS, NOS
TERMOS DO ART. 5°, INCISO XLIII, DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. E DETERMINA
OUTRAS PRo,VIDÊNCIAS. .

. ":" .

Art. 2° Os Ol'imes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilicito de
entorpecentes e drogas afins e o lerrorismo são insuscetíveis de:

I . anistia. graça e indulto;
11 • fiança e liberdade provisória.
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§ I° A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente
em regime fechado.

§ 2° Em caso' de sentença condenatória. o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade,

§ 3° A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n° 7.960, de 21 de
dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogável por igual periodo em caso de extrema e comprovada necessidade.

LEGISLAÇÃO CITADA A:'olEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISL\TIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Ar!. 3° A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima,
destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta
periculosidade. cuja pennanência em presidios estaduais ponha em risco a ordem
ou incolumidade pública.

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

......................................................................, , . CAPiTOLOIV
Dos Direitos Politicos

PROJETO DE LEI N~ 1.354, DE 1999
(Do Sr. Marcelo Castro)

. Art. 1-1 A soberania popular sera exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto. com valor igual para todos. e. nos termos da lei. mediante:

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ.~O)

o Congresso Nacional decreta:

Dá nova redação ao art. 365 das Dispos1ções Gerais e
TranSl tórias da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.

Art. 1° O art. 366, das Disposições Gerais e Transitórias
da Lei n.o 4737, de 15 de julho de 1965 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art, 366. É vedado aos servIdores publicos da Justiça
Eleitoral exercer atividade político-partidária. ressalvada a
filiação c o direito de afastar~se para exercer cargo ou a ele
concorrer.
Parágraio tinico. Aplicam-se ao presente artigo as
disposições constitucionaIS sobre exercício de mandato eletivo
por sen'idor público da administração direta. autárquica e
fundaCIOnal. vedada a acumlJ.lação remunerada de cargo
detivo com outro cargo público ou função na Justtça
Eleitoral:'

LEI 1'\°4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL.

§ 3° São condições de elegibilidade. na fonna da lei:
I - a nacionalidade brasileira:
11 - o pleno exercicio dos direitos poiiticos:
1lI - o alistamento eleitoral:
IV - o domicilio eleitoral na circunscrição:
V - a fl1iação panidária:
-; Regulamentado pela LeI n" 9.096. de 19 09 1995.
VI - a idade minima de:
a) trinta e cinco anos para Presiden! . Vice-Presidente da República e

Senador:
b) trinta anos para Goverr.ador e Vice-o vvemador de Estado e do Distrito

Federal:
c) vmte e um anos para DepUlado Federal. Deputado Estadual ou

Distrital. Prefeito. Vice-Prefeito e JUIZ de paz: =
d) de7 ItO anos para Vereador. ~

§ 4° Sau ineieglvels os inalIstaveis e os analfabetos

CÓDIGO ELEITORAL

Esta lei entra em vigor na data de suaArt. 2°
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A sistemática adotada atualmente pelo Código
Eleitoral permite a interpretação de que os servidores da justiça
Eleitoral estariam impedidos de concorrer a cargos eletivos.

Choca-se essa determinação com o disposto no §
3° do art. 14 da Constituição Federal, que estabelece as condições
de elegibilidade dos cidadãos brasileiros. Essas condições devem
ser interpretadas restritivamente, como exaustivas, por delimitarem
direito fundamental da cidadania. Não pode a legisiação
infraconstitucional ampliar o leque de condições de elegibilidade, de
forma a cercear a uma parcela de cidadãos o direito a candidatar-se
a cargo eletivo.

Poder-se-ia dizer, grosso modo, que essa norma
especifica do Código Eleitorai não foi recepcionada no novel
ordenamento juridico formatado a partir da promulgação da
Constituição de 1998. No entanto, ficam os servidores da Justiça
Eleitoral à mercê da interpretação conforme à Constituição. que
pode ser entendida de forma diferenciada pelos diversos
magistrados.

PARTE QUINTA
Disposições Várias

TiTfJLO V
Disposições Gerais e Transltonas

Art. 366. Os funcionanos de qualquer órgão da Jusuça Eleitoral não
poderão penencer a diretorio de panldo politico ou exercer qualquer atIvidade
partidária. sob pena de demissão.

Art. 367. A impOSição e a cobrança de qualquer multa. salvo no caso das
condenações criminms. obedecerão as seguintes nonnas:

PROJETO DE LEI N2 1.356, DE 1999
(Do Sr. Evilásio Farias)

Busca-se, com a atual proposição, corrigir de forma
definitiva e explicita essa situação, recuperando para aqueles
servidores o gozo integral de seus direitos de cidadania.

Cria incentivos fiscais à assinatura de convênios entre a
~~;~;~~;r:.privada e os presídios para o emprego de mão de obra

Sala das Sessões, em 2{) de .:)0 de 1999, (AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

~
1/ ,1

i . f (/1/11r P/L, ti- "" '.
Députad MARCELO CASTRO
-~

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As pessoas jurídicas que, mediante convênios com
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os presidias, oferecerem trabalho a detentos, poderão deduzir uma vez e meia,

para fins de determinação do imposto de renda, as despesas com remuneração,

encargos sociais e treinamento, oriundas desse tipo de trabalho.

Parágrafo único. A remuneração deverá ser de pelo menos.

um salário minimo por mês, dispensado o vinculo empregaticlo,

Art. 2° As pessoas juridicas que contratarem egressos

poderão deduzir em dobro, para fins de determinação do imposto de renda, as

despesas com salários, encargos sociais e treinamento oriundas desse tipo de

trabalho.

Parágrafo único. "Considera-se egresso o assim definido no

art. 26, incisos I e li, da Lei nO 7.210, áe 11 de julho de 1984.

Art. 3° As deduções estabelecidas nos artigos precedentes

não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do montante da folha de

pagamento, e os Incentivos estão limitados a 5% (cinco por cento) do imposto
devido.

Art. 4° Para o gozo dos benefícios dos artigos 1° e 2° desta
Lei, as pessoas juridicas manterão controle em separado das despesas
incentivadas.

Art. 5°. A inobserváncia das condições estabelecidas nesta

Lei sujeitará o beneficiário á cobrança do imposto devido, acrescido das

penalidades legais, inclusive penais, estabelecidas em legislação própria.

Art. 6° Esta iei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei de Execução Penal (Lei nO 7.210, de 11 de julho de

1984), em seu art. 28, garante o trabalho ao condenado corno dever social e

condição de dignidade humana.

Também pelo trabalho, o detento tem a possibilidade de

abater parte da pena imposta, à razão de um dia de pena por três de trabalho, É

o instituto da remição, estabelecido nos arts. 126 e seguintes da Lei de Execução

Penal.
No entanto, sabemos que, nos presidias, a regra geral é o

ócio e, mesmo quando o trabalho é oferecido, não atinge todos os condenados,

prejudicando-os quanto à possibilidade de remir suas penas.

O trabalho também é uma grande ajuda na ressocialização

do apenado já que, tirando-o do ócio, possibilita que e~teja voltado para a sua

reintegração na vida comunitária, quando de sua liberação. Garante também a

subsistência de sua familia, o que possibilita que passe seus dias de prisão

menos angustiado com o destino dos que dependiam de sua força de trabalho.

Assim, por est~ Projeto de Lei, estamos criando incentivos

às empresas que se dispuserem a fornecer trabalho aos presos. Estendemos o

incentivo à contratação de egress~s para que, terminando o cumprimento da

pena. não se encontrem na triste situação de desempregados, o que colocaria a

perder todo o esforço realizado antertormente. Além disso, o art. 27 da Lei de

Execução Penal determina a colaboração com o egresso para a obtenção de

trabalho.

Contamos, pois, com o apoio de nossos ilustres Pares para
a aprovação deste Projeto de Lei.

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.

TÍTIJLO II
Do Condenado e do Internado

CAPÍTIJLO II
Da Assistência

SEÇÃOvrn
Da Assistência ao Egresso

Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (wul ano a contar da saída do

estabelecimento:
II - o liberado condicional, durante o periodo de prova

Art. 27. O serviço de assistência social colaborara com o egresso para a
obtenção de trabalho.

CAPÍTIJLO III
Do Trabalbo

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 28 - O trabalbo do condenado, como dever social e condição de
dignidade humana tera fmalidade educativa e produtiva.

§ 1° Aplicam-se a organização e aos métodos de trabalbo as precauções
relativas a segurança e à higiene.

§ 2° O trabalbo do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das
Leis do Trabalbo.

TÍTIJLO V
Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTIJLO I
Das Penas Privativas de Liberdade

SEÇÃO IV
Da RemIção

Art. 126 - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi
aberto poderá remir, pelo trabalbo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1° A contagem do tempo para o fun deste artigo será feita a razão de I
(um) dia de pena por 3 (três) de trabalbo. .

§ 2° O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho. por acidente.
continuará a beneficiar-se com a remição:

§ 3° A remição será declarada pelo juiz da execução. ouvido o Ministério
Público. -

Sala das Sessões, em ?O de 06

~

_Jl/~
Deputad~~FARIAS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS· CeDI

de1ggg. PROJETO DE LEI N2 1.357, DE 1999
(Do Sr.Ubiratan Aguiar)

Altera a redação dos arts. 19 e 3Q da I
janeiro de 1996.

(AS COMISSõES DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; DE TRABALHO, ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ~T. 24, lI)



40732 Sexta-feira I() DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O artigos 1° e 3° da Lei nO 9257. de 9 de janeiro de

1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

• Art. 1° ..

\I - propor planos. metas e prioridades de governo

referentes à Ciência e Tecnologia, com as especificações de instrumentos l1·de
recursos. que levem em consideração as 'necessidades de desenvolvimentõ' de

cada região do Pais;(NR)

Panlgrafo único. Na definição da alocação de recursos is
várias regiões do Pais. conforme estabelecido no Inciso \I deste artigo.....ão

levados em conta os mesmos critérios de repartição dos recursos referidos na

alínea "a' do inciso I do art. 159 da Const~uição Federal.,L.-

" Art. 3° ; .

VIII - dez representantes de produtores e usuários de

ciência e tecnologia, escolhidos de forma a representar todas as regiões do Pais.

nomeados pelo Presidente da República com mandato de 3 anos, a contar da .
posse.(NR).

§ 6° Na constituição àe comissões. com o objetivo de

assessorar os órgãos responsáveis pela aplicação dos recursos da área de

ciência e tecnologia. deverá ser respeitado. sempre que possivel. o mesmo

critério do inciso VIII. sendo que do total de representantes. no minimo, trinta por

cento deverá atuar em instituições localizadas nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Qeste.•

pltlCura corrigir as distorções existentes na distribuição dos recursos destinados ao
desenvolvimento cientifico e tecnológico.

Precisamos de uma política positiva em relação ao Nordeste e a
outras regiões desfavorecidas neste balanço. Estapolítica deveria prever o apoio a

grupos de boa qualidade por meio de programas especificos que levem em conta

as necessidades de desenvolvimento econõmico e social das regiões. Estes

programas devem tambêm apoiar a consolidação de novos grupos. dando-Ihes

acesso a recursos para a modemização de infra;~strutura e para a fIXação de seus
pesquisadores. este último um dos principais. dramas vividos pelos grupos de

pesquisa. consolidados ou não, que autam nas,r~giões Norte. Nordeste e Centro
Oeste.

Se continuarmos a dividir o bolo apenas com base nos alIJais
mecanismos. continuaremos a concentrar recursos nas regiões. qlIGl poauem
maior representatividade política no setor.

Assim sendo. esta nossa propOsta pretende alterar a situação
vigente. determinando que o principal colegiado ,q~e define a polilica de ciência e

tecnologia passe a contar obrigatoriamente .corp representantes de todas as
regiões do Pais e passe a considerar suas necessidades de desenvolvimento no

momento da destinação dos recursos alocados ~área.

Esta nossa proposta altera. portanto, a redação do inciso 11 do art. 10

da Lei n.O 9257, de 9 de janeiro de 1996. que dispõe sobre as atribuições do
Conselho de Ciência e Tecnoiogia,. e introçluz um novo parágrafo. estabelecendo

que os critérios de repartição de recursos sejam os mesmos dos referidos na

allnea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição. O Projeto altera tambêm o inciso
VIII do art. 3° da mesma lei, ampiia.ndo para dez o número de representantes de

produtores e usuários da ciência e. tecnoiogia e estabelecendo que sua escolha

deverá ser feita de forma a garantir a representatividade de todas as regiões do

Pais. Este critêrio é estendido aos diversos con\~ês de assessoramento na área de

ciência e tecnologia. conforme previsto no novo parágrafo incluido no mesmo

artigo.

o
Dada a relevância e urgência das medidas ora propostas.

encarecemos o apoio dos nobre Pares para a célebre aprovação da matéria.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões. em _'c de ·ro.JIVrfo

LEGlSLACÃO ClTAOA ANEXAOA PELA
COORDEl>:AÇ'\O DE ESTl,:OOS LEGISLATIVOS· C.DI

de 199~.

. As desigualdades regionais no Brasil desde há muito
pr1IOCUparr)o governantas e pollticos que.·ao longo dos anos, vêm tentando
diminuir ·claras distor~s na aplicação de recursos voltados para o
desenvolvimento das regiOés.

i

A situação não é diferente no caso do fomento ao
desenvolvimento cientifico e tecnológico. Dados divulgados amplamente pela
imprensa informam·nos da brutal concentração destes recursos. cerca de 80%
dos projetos. nas Regiões Sul e Sl!deste. A título de exemplo, podemos"del!lacllr

alguns indicadores que demopstram o gritante desequilibrio entre Regiões na área

de ciência e tecnologia. /

1 - distribuição regional dos recursos do FNDCTIFINEP (1 988):
Norte (0.59%), Nordeste '(13.8%), Sul (14,2%). Sudeste (67,2%) e Centro-Oeste
(3,9%); ,

2 - bolsas concedidas pelo CNPq no perlodo de 1996 a 1996: Norte

(2.80%), Nordeste da,56%), 'S41 (16,43%), Sudeste (60,30%) e Centro-Oeste
(6,91%).

Recentes , ,clalllÇÕ8s do Ministro da Ciência e Tecnologia 8

~ dos investimento 'la área levaram·nos à busca de dados como os
.._ ....acime.lIIlIlíWIndo. 8pIllSentaçilo do presente projeto de lei, qUI, ao
........~ de lIlWlda 00IldtUci0nal. também de mlnhe autoria.

CONSTITUIÇÃO
DA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil,
1988

.......................................................................................................... , " .

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

....: - _ .
SEÇÃO VI

Da Repartição das Receitas Tributárias
. , : .

Art. 159. A União entregará:

I . do produto da arrecadação dos impostos sobre renCÜ; 1: proventol de
quaI~uer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e'sete por c:earo 11I
segumte forma:
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal:

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação
dos Municipios:

c) três por cento. para aplicação em programas de financiamento ao setor
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
flJ\llllCCiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados â Região, na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados,
dez por cento aos Estados e ao Distrito Federai, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
............................................~ .
.......................................................................................................................................

LEI N° 9.257, DE 09 DE !ANEIRO DE 1996.

DISPÕE SOBRE O CONSELHO NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Art. 1° O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT é órgão de
~sessoramento superior do Presidente da Republica para a formulação e
Implem.entação da politica nacional de desenvolvimento cientifico e tecnológico.
competmdo-lhe:
. I - pro~o: a pol!tica de Ciência e Tecnologia do Pais. como fonte e parte
mtegrante da pohl1ca nacIOnal de desenvolvimento: .

11 - propor planos, metas e prioridades de governo referentes li Ciencia e
Tecnologia, com as especificações de instrumentos e de recursos:

III - efetuar avaliações relativas â execução da política nacional de Ciência
e Tecnologia:

. . IV. - opinar sobre pr~postas ou programas que possam causar impactos à
pohtlc~ naCIonal de desenvolVImento cientifico e tecnológico. bem como sobre atos
normatIvos de qualquer natureza que objetivem regulamenta-Ia

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

Art. 3° (Revogado pela Medida Provisória n° 1.799-7. de 29/06/1999 ).

* O texto deste artigo dizia:
"Art. 3 - Compõem o Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia:
I - o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia:
II - o Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento:
III - o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidencia da República:
IV - o Ministro de Estado das Relações Exteriores:
V - o Ministro de Estado da Fazenda:
VI - o Ministro de Estado da Educaçllo e do Desporto:
VII • o Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas:
VIII - sete representantes de produtores e usuários da ci!ncia e tecnologia,
nomeados pelo Presidente da República, com mllltdato de 3 anos, a contar
da posse.
§ I° A participação no Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia não
será remunerada.
§ 2° Os membros referidos no incilo VIII deste artigo lerlo suplentes. com
eles juntamente nomeados. que os substituirlo nOI eventuais
impedimentos.

§ 3° Nos impedimentos dos membros referidos nos incisos I a VII deite
artigo, serão convocados os que-estiverem no exercicio dos respectivos
cargos.
§ 4° A critc!rio do Presidente da República. poderão ser convocados para
participar de reuniões do Conselho outros Ministros de Estado e
personalidades.
§ 5° O Conselho poderá constituir. sob a coordenação de qualquer dos seus
membros. comissões de trabalho temilicas setoriais. temporárias. q'
poderão incluir representantes estaduais. dos trabalhadores. dos produt~

e dos usuários de ciência e tecnologia e da comunidade cienti'
tecnológica."

An. 4° A Sec:retaia do Conselho Nacional de Ciência e TeCIIOlogia será
exercidapelo MiDistêrio ela Ci!nc:ia e Tecnologia
....__ ""': _ u _ .

MED/I)A PROVlSÓPJA S' I 911.7, DE 29 DEll.:NHO DE 1999

Allerl dispositivos di Lei n' 9.649. de 27 de maio de
1998, que displ3c sobre a organização da Presidencia da
Rept.iblica e dos Ministérios. e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Con.tituiçio. aclo<a I .eluinl' M.didl Provl.6ril, com força de iei:

An. I' A Lai n' 9.649, d. 27 de mlio de 1998. p..... vigorar com ...eluinles
IIU1raçet.:

. .

An, 12, Enquanto n40 dispu.er de quadro de pesloal penoaoente. apliam-sc aOl
servidores civis • lei militArei em c~ercício no Ministério dn Dcfc5:l IlS normol vilmleS para os
servidores Civis e milílArn em utrcicio nos óI1ioll da Pruic!ncio. do. República. em especioll$ refcri~

no art. 20 da Lei n' 8.216, d. 13 da aro.to de 1991, no § 4' do art. 93 d. Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. e nos art•. 11 e 13 d. lei n' 8.460, de 17 de selembro de 1992.

Parilrnfo dnico, E~eeto nos casos prc\'lttos em lei e até que .e cumpram a. condiçiles
definidas nute arti,o. n. requisiçl3c. de servidores plia os 6r140. mencicnados mio I=u••\'ei. e
deverão Icr prontamente tuendidas. ~

Art. 13. Ficam convalidado, o, 110' praticados com b. c na Medida Provl.ória n'
I ,799·6. ele 10 de junho de 1999.

An. 14. ESUl MedidD Provisória cntr3 em vigor n:l daul de sua publicação.

Art. IS. Revolam.,e °art. 13 da Lei n' 7.85,. de 24 de outubro de 1989. os §§ 1'.2'1 e S'
do art, 1I da lei n' 7,998. de i i de janeiro de 1990. o § ~'J do art. " da Lei n' 8.036. de 11 de maio de
1990, OSlrt., 6', :O', 63, 64. 6S. 66.77. 84e 86 da Lei n' 8.~!~. de ~4 de Julho de 1991: os arts. i' e 8' da
lei n' 8.213, de 24 de juiho de 1991: a Lei n' 8.954. de 13 de dezemoro de 1994: o art. 3' da Lei n'
9.2S7. ele 9 de janeiro de 1996: os orts. 3'. 9". 10. o, ~§ 2'. 3' a 4' do ano 14. o par:iir.fo único do ano 18.
o, art•• 23. 38 e 62 d.i.ci n' 9.649. de 27 de maio de 1998. e a Medida Pro\'isóri. n' 1.799·6, de 10 de
junho de 1999.

8rOlllla, 29 d. j IlnhQ de 1999: 178' da Independencla e 111' do República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clo\"l-' d" Barms Can'alho

PROJE'l'O DE LEI Na 1.360, DE 1999
(DO SR. NIL'l'ON CAPIXABA)

Altera o art. 147 da Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997,
quanto aos locais de exame de prática de direç40.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, NOS TERMOS DO ART. 137. 5 la, II, "c",
C/C AR'l'. 110, AMBOS DO RICO. OFICIE-SE AO AUTOR).

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° O,inciso V dó art. 147 da lei n 9.503, de 23 de lI8lemllro
de 1997. passa a vigorar com a seguinte redação:

·Art. 147 .

V - de direção veicular, realizado na via pública urtlllna e
rodoviII federal, em veiculo da categorta para a quarestlver hlbUltando-ll8: (NR)

Art. 2"; EIlta lei erttra em vigor no prazo dlt llO\WllI cIiIa •
contar da data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

Inegável o mérito da Lei nO 9.503/97 de disciplinar o trânsito

no Brasil, tendo em ViSta a segurança do mesmo, o direito a vida de todos os

usuários e a preservação da saúde e do meio ambiente.

Entretanto. após quase dois anos de vigência. verifica-se a

necessidade de ajustes no intuito de aperfeiçoar as disposições do Código de

TrAnsito Brasileiro.

A Resolução nO 50 do CONTRAN regulamenta a quantidade

de aulas, carga horána e conteúdo das duas fases de aprendizagem do

candidato: a de formação teórico prática e da prática veicular. repassando aos

órgãos executivos de tránsito dos Estados e do Distrito Federal a determinação

dos termos. horários e locais para a instrução das aulas de prática de direção.

V - de direção veIcular. realizado na via pública, em veiculo de categoria
para a qual estiver habilitando-se.

§ 1° Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos
examinadores serão registrados no RENACH.

* PrimlllvoparúgraJo úmcolransjormado tlm § l"pela Lt!l n"19.602. de 21011998.
§ 2° O exame de aptidão fisica e mental será preliminar e renovável a cada

cinco anos. ou a cada três anos para condutores COm mais de sessenta e cinco anos
de idade. no local de residência ou domIcilio do examinado.

• § 2"acrescldnpela[.eln'9.~02. de 21 011998.
§ 3' O exame previsto no parágrafo anterior. quando relerente á primeira

habilitação. incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar ao referido
exame.

• § 3" acreSCido pela LeI n' 9.~02, de 21 OI 19;~.
§ 4' Quando houver indicias de deficiência fisica, mental. ou de

progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veiculo.
o prazo previsto no § 2' poderá ser diminuído por proposta do perito examinador.

* §.l 0 acrescido pela LI!I n'" 9.602. de 21 OI 1998.

Restritas as áreas urbanas. a prática de direção veicular

income na falha de não ministrar os conhecimentos e as habilidades necessárias

à condução nas vias públicas rurais. principalmente nas rodovias. as quais

exigem procedimentos distintos relativos as peculiandades de sinalização,

ultrapassagens, de percursos com aclives e declives acentuados ou extensos.

curvas freqúentes, presença de animais na pista, grande quantidade de veiculas

de carga e de passageiros, entre outras.

A análise dos dados de acidentes de trânsito do

Departamento de Policia RodOViária Federal - DPRF - demonstram o incremento

de ocorrências nos feriadões e meses de férias de verão, quando aumentam o

número de carros nas estradas. a maioria dos quais conduzidos por motoristas

'urbanos'. inexperientes na direção em rodovias. Devido a essas peculiaridades o

DPRF monta operaçães especiais nas datas referidas. tendo em vista

salvaguardar a segurança nas rodovias.

Em novembro de 1998, ocorreram 9.697 aCidentes de

trânsito nas rodovias federaiS. que atingiram a marca de 12.088 em dezembro,

devido ao Inicio das férias escolares de verão e ao feriadão do Natal, eventos que

Induzem ao deslocamento rodovláno. Nos SInistros de novembro. registraram-se

5.152 fendos e 552 mortos, para 6.799 fendas e 691 mortos em dezembro.

Considerando a melhona da segurança do trânSito. a

diminUição dos SIniStroS nas rodOVias e o respeito a Vida propomos a alteração da

Lei nO 9.503/97 estabelecendo a obrigatonedade do exame de prática veicular

nas rodOVias federaiS, contando com o apoIo dos nossos Pares para a aprovação
do projeto de lei aqUi apresentado.

JIL
Sala das Sessões, em1fJ de~ J de 1999.

. '30/0J; r'!

L!'?""~/. ~~- /'
. pUlado NILTON CAPIXABA

RESOLUÇÃO CONTRAN 50 DE21 DE MAIO DE 1998.,,--

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE
HABILITAÇÃO. "lORMAS RELATIVAS A
APRENDIZAGEM. AUTORIZAÇÃO PARA
CONDUZIR CICLOMOTORES E OS EXAMES DE
HABILITAÇÃO." CONfORME DISPÕE OS ARTS.
141. 142. 143. 148. 150. 158.263 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO.

Art. 1° Aprovar os procedimentos necessários á obtenção da Permissão
para Dirigir e da Carteira Nacional de Habilitação. bem como outros procedimentos
relacionados á especialização de condutores e sua reci~lagem.

Art. 2° A aprendizagem de direção veicular para obtenção da Permissão
para Dirigir compreende as làses de formação teórico-têcnica, e prática de direção
veicular.

AI!. 3' Na formação teórico-técnica deverão ser desenvolvidos os
conteúdos citados nos itens enwnerados de I a V. com suas respectivas cargas
horárias:

I - direção defensiva: carga horária minim~.de 8 horas aula:
II - nDçqes de primeiros socorros: carga horária minima de 6 horas aula:
1lI - proteção ao meio ambiente e Cidadania: carga horária mínima de 4

horas aula:
IV - legislação de trânsito: carga horária minima de 10 horas aula;
V - noções sobre mecânica básica do veiculo: carga horária minima de 2

horas aula.
Parágralà único. O candidato a Permissão para Dirigir, somente poderá

prestar exame teórico após concluídas as 30 (trinta) horas aula do curso de formação
teórico-têcnico. nos Centros de Formação de Condutores registradas no órgão
executivo de trânSitO.

Brasilia. ,1 de agosto de 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA A~EXADA PELA
rOORDE~AÇAO DE Esn:pos LEGISLATIVOS ~ (',;01

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Senhor Deputado.

, ';....-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• > •••••••••••••••••••••••••

, •••••••• , , •• " ••••••••••• >c •••••••••••• ~;.•• , ••••••• , ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO XIV
Da Habilitação

AI!. 147. O Candidato á habilitação deverá submeter-se a exames
realizados pelo órgão executivo de trânsito. na seguinte ordem:

I - de aptidão fisica e mental;
II - (VETADO)
1lI - escnto. sobre legislação de trânsito:
IV - de noções de primeiros socorros. conforme regulamentação do

CONTRAN;

°Reporto·me ao.Proleto de Lei nO 1 360. de 1999. que aflera o art.
t47 da Lei n 9:503. de 23 ae setembro de 1997. quanto aos focaIS de exame
de pratIca de direção.

.Informo ~ Vossa. ExcelênCIa que não sera possível dar
segUimento .a tramltaçao do Projeto em apreço, em virtude de ele conter a
mesma matena constante do Projeto de Lei n° 344-A de 1999. que altera o
art. 147, mClso V, da LeI nO 9.503, de 1997 - Código de TrânSIto BraSileiro.
determmando a realização de exame de direção Veicular tanto na vIa urbana
como na rural. rejeitado na presente sessão legislativa.

Dispõe o art. 110 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados que "à matéria constante de projeto de lei rejeitado somente
poderá constitUir objeto de novo projeto. na mesma sessão legislativa.
medIante proposta da malona absoluta dos membros da Cãmara, ou. nos
casos dos InCISOS 111 e VIII do § 1° do artigo anterior, por miciativa do Autor.
aprovada pela malona absoluta dos Deputados" (o gnfo é nosso)

Nesse sentido. encaminho em devolução a Vossa Excelência o
':~oJeto de Lei n° 1.360, de 1999. nos termos do art. 137, § 1°, inciso 11, alinea
c, do Regimento Interno, esclarecendo, no entanto, que ele poderá Vir a ser

reapresentado. desde que satisfeito o requisito menCionado no art.• 110,
supra-refendo.

TRÂNSITODECODIGOINSTIT41 o
BRAS'ilEIRO.

LEI N° 9.503, DE 2iDE SETEMBRO DE 1997.
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Colho o ensejo para' renovar a Vossa Excelência protestos de
elevado apreço e distinta consideração.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado NILTON CAPIXABA
Anexo IV. Gabinete 318
NESTA

PROJETO DE LEI N.2 1.365, DE 1999
(Dl) Poder Executivo)
~'lENSAGEM N2 685í99

;'.lt:.~l·i: ~ :t::c:'~t.c-_';~ :~ ... :.;:';8, de t ':i~ c.ezellloro ce :'~40 - ':õdigo
=--=na~ .
\ li CO:USSAO i:'E CO~STITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ~Ol

o COSGRESSO SACtO"'AL ",cret>:

Art. J'~ O an. ~93 do D~crclo·Let n: :!.S4S. tie 7 Je dezemcro de 1940· Código Penal.
raSS:l :l \ Igomf com ilS segumtes :literac6t:s:

·'An.:!9: - ..

I . selo destinado a controle tnbut:i.no. papel seiaqo ou 'lualLluer papel de emissão legal
Jestmado 3:lrrec:\oacfto de tnbuto;

do Congresso NaCIonal. ao Presldeme da Republica. ao Supremo Tribunal Federal.
aos Tribunals Sopenores. ao Procurador-Geral da Republica e aos CIdadãos. na
torma c nos casos preVIstos nesta Constltllição.*I°São de inIciativa privativa do Presldeme da Republica as leIS que.

I - lixem ou moàitiquem os efetivos das Forças .\nnaàas;
11 • disponham >ubre:
aI criação de cargos. funções ou empregos publicos na admmistração

dIreta e autárqUIca ou aumento de sua remuneração.
bI organização administrativa e judtciária. materia tributaria

orçamemaria. sen'lços publicos e pessoal da administração dos Temtónos:
cl servidores publicos da União e Temtonos. seu r"glme juridico.

provimento de cargos. estabilidade e aposentadona;
:i= .lIinea .•( .. .. 11m rI,'dtlcdo aúdu Dl.:tt.l fo:mcnal1 (""'\ltlU,'UIIlUl n : .... dI: tJ5 O: 199.';.
dI organlzacão do MmlSterio Publico e da Detensona Pública da União.

bem como nnnnas ll.erms nara a onzamzacào do MIOlstcnO PúblIco e da Oefensona
Publica dos Estado;. do DlStmo Fe-deral ~ dos Temtorios.

e I cnacão. csmtruracão e atnbUlcões Jos \ timstenos é orgãoS'ifã
admlmstração publica; .

fi mIlitares das Forças \nnadas. ;eu regIme jundico. provimemo de
cargos. rromoçõ~s. ~stabllidade. r~munernção. reforma ~ transferênclU para a
reserva.

llini..'u .,''' .:.... rl.'.\,l./l.iu nl.·/u f:ml.'l1út.l t u'l.\/Ulti.·WUr.Jlll ,'\'. d..· '15112 l'l'm.

~ ~\•.\ IOICIUtl\·U popular 'Pode s~r exerCIda pela apresentação u Câmara
dos Deputados Je proJeto Je leI subscrtlo por. no mlmmo. um por cento do
eleitorado nacIonal. distnbUldo peio menos por cmco Estados. com não menos de
três decimos por cento dos eleitores de cada um deles.

....................................................................................................................................... N .

~ I~ Incorre na mesma pena quem:

I. usa. gU3rd:L possuí ou detém qualquer dos papeis falsificados a que se rtfere este anigo:

n. impona. expol13. adqUire. vende. troca. cede. empreSt3. guardn. fornece ou rcnítui ã
t.'lrculnç50 selo fnlslficndo destinado n ~ontrOle tríbulâno:

111 • Importa. E::\POI1:l. :ldqulfc. vende. eltpôe ;i \'cnda. mantem em depósllo. guarda. uoca.
,;t.'dc. E:morC513. f.'rnece. tona uu. de qu:lIquer Torm:!.. ullhza em prmclto propno ou nlhelo. no
':'\crCI'::,' ~c;111\ It:a<1c ..:~\mer':l;Jí t'U mduslnaL prcduto t'U lIl':(CaJlm:l:

~l'm ~...', :;~: ..;.:" .... '":'1." l'mcu,; alc:::';!.l~·.l"; :;;:'uI;:r;.: .:'::C~11r::I.: .·:'~It:;!tLlnea:loJeu::

"'N.l~lI':.:'::l ..••

-\rt. ;.: O Decre:o·Le: n' ;.848. d~ 1940. rk:l a..:rCSCil"" J,j ::.e~uln[e art. 3J-i-A:

··,",n. J~4·A. Vender. fümecer. :llnda CUe:' gr.ltUltame:lI::. l,'U entreg:rr de qu:liauer forma ,a
pessoa menor de delOltu .:mo!> cigarro. clg:lrrilh.:t• .:harutL' cu IJualoUl:r nu~ro .proauIO rumlgero cc
:,rocedénc:a e:;mlOgelr.:l. l:moduzido clandestinamente no Pai::.. t:lU lmpúrt:lOo traudulenrJmente:

Pena· recius50. J:.: um .3 ::.cis :lno~.·· . :"R)

BrJslilJ..

I.EGlSUC..\O CITADA A:'IoEXAD.-\ PEL.-\.
COORDE:"lACÁO DE ESn'DOS LEGISL\Tl\"OS - CeDI

CONSTITUIÇAo
DA

REP('BLICA fEDERATIYA DO BRASIL
1988

Art. 6-1 \ discussão e votação dos projetos de lei de imciauva do
PreSIdente da Republica. do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores
terão mlCIO na Càmara dos Depurados.

~ I" () PreSIdente da Republica poderá soiicitar urgênCIa para apreciação
Je pro.letOS de sua mlClatlva.

~ 2" Se. no caso do paragraio anterIOr. " Càmara dos Depurados e (l

Senado rederalnão se mamiestarem. cada Qual. sueeSSl\ameme. em ate Quarenta e
I.:tnCO diaS. :'l,hre a propOSH':UO. ~l:ra ~sta mclUlda na ordem do dia :iobresúmdo-se a
dehberação quanto aos demaiS assumas. para que se ultime a votação

§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Càmara dos
Depurados far-se·a no prazo de dez dias. observado quanto ao mais o disposto no
paragrafo anterior.

§ 4° Os prazos do § 2° nào correm nos periodos de recesso do Congresso
"lacional. nem se aplicam aos proJetos de código.

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848. DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940.

Código Penal

PARTE ESPECL-\L

TÍTULO X
Dos Crimes Contra a Fê Pública

.................., , , " .

TIll-:LO IV
Da Orgamzacão dos Poderes

CAPITCLOI
Do Poder Leglslam'o

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

SEÇÃO VIll
Do Processo Leglslau"o

SUBSEÇAb 111
Das L"IS

\n. 1\ I \ IIl1CUlt1V3 das 1L:1S I:ompíememare~ ~ \lrdmanas I.:ube a
qualquer membro nu Cumlssão da Càmara dos Deputados. do Senado Federai ou

CAPITL1.0n
Da Falsidade de Títulos e Ourros PapeIs Públicos

- Falsificação de papéis públicos
ArL 293. Falsificar. fabricando-os ou alterando-os:
I - selo postal. estampilha. papel selado ou qualquer papel de emissão

legal. destinado a arrecadação de imposto ou taXa:
11 • papel de credito publico que não seja moeda de curso legal;
III - ,ale postal:
IV - cautela de penhor. caderneta de depósito de caixa econõmica ou de

outro estabeleCImento mantido por entidade'de direito publico:
V - talão. recibo.. guia. alvara 0Li' qualquer outro documento relativo a

arrecadação de rendas publicas ou a deposito ou caução por que o poder público
seja responsavel:

VI • bilhete. passe uU ,;onhecunento de empresa de transporte
admlmstrada pela L'nião. por Estado ou por Mumciplo:
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Pena - reclusão. de 2 (dois I a 8 (OitO J anos. e multa
§ 1° Incorre na mesma pena quem usa qualquer dos papeis falsificados a

que se retere este amgo.
§ 2° Supnmrr. em qualquer desses papeis. quando leginmos. com o tim de

toma-Ios novamente utilizáveis. canmbo ou smal indicativo de sua mutilização:
Pena - reclusãó. de I (uml a 4 (quatrol anos. e multa
§ 3° Incorre na mesma pena quem usa depOIS de alterado. qualquer dos

papeis a que se retere o paragrafo antenor.

§ 4° Quem usa ou resnmi li circulação. embora recebido de boa-te.
qualquer dos papeis falslticados ou alterados. a que se referem este anigo e o seu §
c. depOIS de conhecer a falsidade ou alteração. mcorre na pena de detenção. de 6
(seis i meses a 2 I dois I anos. ou multa.

TiTULO XI
Dos Ctimes Contra a Admmistração Pública

CAPiTULOU
Dos Crimes Praucados por Pamcular Contra a Administração em Geral

-Contrabando ou descaminho
Art. 334. Imponar ou exponar mercadoria prOIbida ou Iludir. no todo ou

em pane. o pagamento de drreito ou Imposto deVido peia entrada pela saída ou
pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão. de I (uml a 4 (quatrol anos.
§ (0 Incorre na mesma pena quem:
ai prauca navegação de cabotagem. fora dos casos permitidos em lei:
b) pratica fato asSimilado. em lei especial. a contrabando ou descaminho:
c) vende. expõe li venda mantém em depósito ou. de qualquer forma

utiliza em proveito proprio ou alheio. no exerciclO de ativulade comercial ou
industrial. mercadoria de procedênCIa estrangei{a que Introduziu clandestInamente
no Pais ou Imponou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução
clandestina no lemtono naCional ou de Imponação Iraudulenta por pane de
outrem:

dI adqUire. recebe ou oculta em proveito propno ou alheIO. no exerclcio
de auvldade comerCIai ou Indusmal. mercadona de procedênCIa estrangerra

desacompanhada de documentação legal. ou acompanhada de documentos que
sabe serem falsos.

*" .)r: /0 t:nm redação determmada pela Lei n'.1, -29, &. l~ de Julho de 1965.

§ 2° Equipara-se às atividades comerciais. para os efeitos deste artigo,
qualquer torma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras.
inclusive o exercido em reSIdências.

* § 2<) ~(Jm redação determmada pela l.el n" J -29. JIJ 1-1 de/ulho de 1965.

* 3<' A. pena :.lplicaw~e ~m dobro. ~~ o crime de comraoanao ou
descaminho e prancado em transpone aereo.

'~ § 3" ~()m redu(,.'ü." dl.!(ermlll:.Jl1c.l pciu /"':1 n- .J -29. dlJ 1./ diJ fui/lO rJ.eJ ilJti5.

:97-.:0.

'::-.:':::::: >~ :",:::::::e::.e:l:::'~

. ..-.:.:-: ::..:::..::.:

~·'1--~--1

- Impeáimenro. perturbacão ou frauáe de concorrência
-\n. 335. Impeáir. penurbar ou trauáar concorrência publica ou venda

"m hasta publica. promo\ láa pela admmlSlração federal. eSladual ou mumclpal. ou
por enttdade paraestatal: afastar ou procurar atàstar concorrente ou licitante. por
meio de v101êncla grave ameaça. traude ou ofereCImento de vantagem:

Pena - detençãl)' de 6 IseiS I meses a 2 (dois I anos. ou multa alem da pena
correspondente a \ 1OIênc13.

Paragrato único. Incorre na mesma pena quem se ábstem de concorrer ou
licitar. em razão da vantagem ofereCIda. Avison;} 713 ~C.Civil.

Senhor Primeiro Secretmo.
Mensagem n.:l G25

Brasilia. de "'a ia de 1999.

/
Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 61 da ConstituiÇão FederaL submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências o texto do proJeto de lei que "Altera o Decreto·Lei n'l 2.848. de i de dezembro

de 1940 - Código Penal".

Encaminho a essa Secrerana Mensagem do ExcelentlSsímo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Altera o Decreto~Lei 0:1 2.848. de 7 de dezembro de 1940 

Código Penal".

Atenciosamente.

Brasilia. "'"7 de de 1999. ~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Pre'sldência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
DepUlado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.
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PROJETO DE LEI NO 1.367, DE 1999
(DO SR. LINO ROSSI)

Denomina lIJoJo Luiz de Souza 11 o viaduto sobre a Rodovia BR-364,
Km 11, acesso à Rodovia dos Imigrantes ~

(DECLARO PREJUDICADA A PROPOSIÇllO, NOS TERMOS DO ART. 164,
INCISO lI, DO RICD, TENDO E" VISTA CONTER ~TERIA QUE JA FOI
CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL E INJURIDICA PELA DOUTA COMISSAO DE
CONSTlTUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 DESTA CASA (SllMULA DA
JURISPIlUDIlNCIA NO 3). OFICII!-SI! AO AUTOR E, APóS, PUBLIQUE-SE).

o COllllAlSto Nacional decreta:

Art. 10 - Dá - se o IIOme da •João Luiz de
SOuza' ao viaduto sobre a Rodovia BR - 364, Km 11, acesso à Rodovia dos
Imigrantes,

Art. 2 o _ O Poder Executivo tomará as devidas
providilnciu para a execução .do prescrito no artigo anterior no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da puOllcaçl10 desta Let.

Art. 3 o _ Esta lei entra em vigor no ato de sua

publicaçAo.

JUSTIFICAÇÃO

Em obediência ao que determina "'Lei n° 6682, de 27 de agosto de
1979, estou Ill1CBminhando à Mesa de Cllmara'dos Deputados esta proposiçio
pare dar o nome do Sr, JoAo Luiz da Souza ao Viaduto sobre e RodOVIa BR 
~ Km 11, acellSO à Rodovia dos lm/grBntes.

, Taf proposta visa prestar uma homenagem a importante classe dos
caminhonllíros de nosso Pais que, com grandes SBlVlçoS.\lfBStados à Naçio,
colaboram com o crescimento e o desenvolvimento econ6mlCO d~ Brasil.

Vários deItes hefójs a'lànimos talecaram no cumprI/Moto de~s
deveres. O Sr. JoAo Luiz de Souza foi um destes. Este caminhoneIro brasileiro
foi o primeiro motorista ali vitimado no .ano de 1969, sendo, no nosso

entendimento, merecido. iusto e o mínimo o.ue se. p<lde fazer ão,uele o.ue,
anonimamenta apesar das precaríedlldes das rodoVias naquela época, soube
exercer sua p~ssiio com denodo e saCf1fício, enfrentando o~ sertOes do ~to
Grosso num momento rodoviátio muito diflcil. transportando llhmentos. remédiOS
e outros bens lilo importantes para várias regiões do Pais.

Esta homenagem ao caminhoTMIiro fafacido é uma oportunidade
cio DNER e desta Casa estenller também uma demonstraçio de
reconhecimento e carinho a todos os bnIvos caminhoneiros que trafegam por

nossas rodovias. 00-" '- " .
Assim, espero que esta Casa faça Justiça a est~ ,....5 '"u~ Ill~S

anOnimos que lTlOITllllI am nossas estradas pllla construir um Brasil mais
equllnlme e mel/lar para se viver.

........;.--;:;.'",,., 1J3/d'jff

DEPUTADO UNOROSS~ ,
PSDB-MT SI- .L

.JGrsLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE 'ESn'llOS LEGISLATIVOS - C.Dl~

LEI N° 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979.

DISPÓE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIAS E
ESTAÇÓES TERMINAIS DO PLANO NACIONAL
DE VIAçÃO, E DÁ OU1RAS PROVIDENCIAS.

cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano Ne&ional de
Viaçao.

§ único - Na execuçao do disposto neste artigo será ouvido, previamente,
em cada caso, o órgão administrativo competente.

Ar!. 2° Mediante lei especial, e observada a regra estabelecida no artigo
anterior, uma estação terminal, obra de arte ou trecho' de via poderá ter,
supletivamente, a designação de um fato histórico ou de nome de pessoa falecida que
hl\Ía prestado relevante serviço à nação ou à humanidade.

Art. 3° sao mantidas as denominações de estações terminais, obras de arte e
trechos de via aprovadas por lei.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa)
dias. estabelecendo, inclusive, o inicio de sua execução.

Ar!. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

6raallta. '\ oe .'~05tO de 1999.

Senhor Deputado.

Reporto·me ao Projeto de Lei nO 1367. de 1999, de sua
aulona. que dá "o nome de 'João LUIZ de Souza' ao vleduto sobre a Rodovia
BR·364, Km 11, acesso á RodOVia dos Imigrantes.", para dar conh9Clmento a
Vossa excelênCIa de que sobre a proposição exarei decisão do seguinte teor:

"Declaro prejudicada a proposição, nos termos do art
164. inciso 11. do R/CO. tendo em vista conter matéria que
já foi considerada inconstitucional e injuridica peja douta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação desta
Casa (Súmuia da Jurisprudência nO 3), Oficie-se ao autor
e, após. publique-se.'·

Segue. em anexo. cópia da Súmula da Jurisprudência nO 3
da douta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. .

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO L/NO ROSSI
Anexo IV. Gabínete 624
N E S T A

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA N° 03

MATERJA: DENOMINAÇÃO DE RODOVIA E DE LOGRADOURO PÚBUCO

1. ENTENDIMENTO:

• PROJ!ITO DE LEI OUE DÁ DENOMINAÇÃO A RODOVIA OU LOGRADOURO
PUBLICO E INCONSTITUCIONAL E INJURíDICO.

2. FUNDAMENTO;

2.1. ar!. 61, § 1°.11, "e" da Constituição Federal
2.2. § 1° e II1CISO 11. do art. 164 do RegImento Inlemo

Art. l° As estações terminais, obras de arte ou trechos de via do Sistema
Nacional de Transporte terâo a denominação das localidades em que se encontrem, 3. PRECEDENTES:
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3.1. PROJETOS DE LEI N° 3068/92, 3870-A/93, 1475/91 E 2655·A/92

Declarados Prejudicados, de alicio, pelo PresIdente da CCJR, em reunião
realizada em 22/09/93 (17" ReUnião Ordmária de 1993).

3.2. PROJETO DE LEI N°·3357·A/92

Declarado Prejudicado, de alicio, pelo Presidente da CCJR, em reunião
realizada em 27/10/93 (2oa Reumão Ordinária de 1993 - Oficio nO P493193-CCJR),

3.3. PROJETO DE LEI N° 541/91

Declarado Prejudicado, de olicio, pelo Presidente da CCJR, em 29109/91 
Oficio nO P155191-eCJR.

Sala das ComISSÕes, 01 dEK:!eze~ 1994.

'~_ I / '--:-- .
DlÍputadD JOSÉ THOMAZ NONÔ

Presidente

PROJETO DE LEI N2 1.369, DE 1999
(Do Sr. Geraldo Magela)

Dá nova redação ao § 12 do art~ 261 da Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 50, DE 1999.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° - Dê-se ao § 10 do art. 261 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, a seguinte redação:

"Art.261 .

§ 1° - Além dos casos previstos em outros artigos deste
Código e excetuados aqueles especificados no art. 263, a
suspensão do direito de dirigir será aplicada sempre que o
infrator atingir a contagem de. vinte pontos, previstos no art.
259, e, quando tratar de motorista profissional, no uso de
veículo de transporte autônomo de passageiros ou de cargas, a
penalidade ocorrerá quando atingir quarenta pontos."

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data=de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto tem como escopo a diferenciação dos
motoristas em função do tipo de uso que fazem do veiculo para que ay
penalidades previstas no Código de Trânsito não prejudiquem, em
demasia, quem vive profissionalmente do transporte autônomo.

O Código. em vigor, estabelece a suspensão do direito de dirigir
aos motoristas que computarem faltas que atinjam 20 pontos nas suas
respectivas carteiras. Entretanto, o legislador ao aprovar o citado
diploma legal não atentou às diferenças que exístem entre os diversos
tipos de motoristas e suas relações com o automóvel e com o trânsito.

É de se ressaltar que os motoristas profissionais do serviço
autônomo de transporte. sejam estes taxistas ou caminhoneiros, dirigem
mais de oito horas diariamente, enquanto os demais ao utilillarem seus
automóveis para os deslocamentos cotidianos, em média, não
ultrapassam duas horas na direção dos carros.

Os taxistas e caminhoneiros, em virtude de passarem os seus dias
e muitas vezes suas noites na direção dos seus veiculos prestando um
inestimável serviço à sociedade. estão mais suscetíveis as infrações, e
estes devem ser penalizados com as respectivas multas, mas como a
quantidade de infrações cometidas. até mesmo pelos mais zelosos, pode
estar relacionad~ com o número de horas na direção do automóvel, a
suspensão do direito de dirigir não deve ter os mesmos critérios dos
motoristas comuns.

Desta forma, sem arrefecer as multas, pretendemos estabelecer
maior flexibilidade a penalidade de suspensão do direito de dirigir,

quando tratar de taxista e caminhoneiros, visto que está em jogo a
sobrevivência do profissional.

Sala das Sessões, :5 de agosto de 1999.

/---.......
/ .,\

='~~'(/:t~~ .
G D MAGEL

DE OPEDE L
PI·DF·

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE Esnmos LEGISLATIVOS- CeDI"

LEI N°,9.S03, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITIJI O CÓDIGO DE 1RÂNSITO BRASILEIRO.

'CAPÍTIJLo XVI
Das Penalidades

Art. 26J: A penalidade de 'stispensão do direito de dirigir será aplicada. nos
casos previstos neste Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de um ano
e. no caso de reincidência no período de doze meses, pelo prazo minimo de seis meses
até o máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1° Além dos casos previ~!os em outros anigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no art. 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada
sempre que o infrator atingir a contagem de vinte pontos, prevista no art. 259.

§ 2° Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de
Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o
curso de reciclagem.

PROJETO DE LEI N2 1.376, DE 1999
(Dos sr'. Geraldo Magela e Marcelo Deda)

Institui a permis.a.o para dedução de percentual da divida dos
Estados, Distrito 'Faóeral e Municípios, a ser aplicado em
programa de combate à fome e à miséria, que especifica, e dá
outras providAnciaa ~

(AS COMISSOES EDUCAÇIlO, CULTURA E. DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBU'l'AÇIlO (MUITO E ART. 54); E DE.CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE
Rl!DAÇIlO (ART. 54) - ART. 24, II) f.

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica permitido aos Estados. Distrito Federa! e MunIcípios

deduzir 5% do total das suas respectivas dívidas com a União. para aplicação

exclusiva em programa de combate à fome e à miséria.

§ 1° O ~ecurso previsto no capu~ deverá ser aplicado apenas na

a1i,idade fl/ll do programa. não podendo s~r destinado aos gastos de caráter

administrativo.

§ 2° O Estado. mediante convénio, poderá executar o programa através

das Prefeituras Municipais.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTVDOS LEGISLAm'os - CeDI

TÍTULovm
DA ORDEM SOCIAL

Sendo assun, diante da relevânCIa da materia. esperamos contar com o

apOIamento de nossos pares no Congresso :\uclOnul para a aprt1,ação da

presente propostção.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil.
1988

\l-\RCELO DEDA

DEPl'TADO FEDER-\L

PT-SE

.-___~'.. .- C.~~," "':"""S-

Sala da sessões. ó':; de agosto de 1999

;.y;r-r:
GERA!-...!?O \tAG.ll'A

DEPl'TADO FEDERAL

PT-DF

Art. 2° O programa ao qual será aplicado o recurso prevIsto nesta LeI

dever'; assegurar renda minima a família carente que tenha todas as suas

crianças entre 7 ( sete) e 14 ( quatorze) anos maniculadas na escola pública.

devendo. alnda. atender as seguintes condições'

I - freqüência mensal exigida de no minimo90%~

Il - renda mínima per caplta mensal da família ser igual ou inferior a

meio salàrio minimo:

Ill- os famíliares quando desempregados deverão estar inscrito no

Sistema Nacional de Emprego - STNE ou em cadastros próprios organizados

pelas Prefeituras Municipais.

Art.3° Cabem á União estabelecer o valor correspondente ao percentual

defmido no art.J' e analisar e aprovar os projetos de execução do programa..

Art. 4° O Estado. Distrito Federal ou Município que utílizar o beneficio

instituido pela presente Lei devera. anualmente. prestar contas á l.:nião da

execução fisico e financeira do programa.

Art. 5° A unidade da Federação que não aplicar o percenrnal de sua

divida em conformidade com a presente LeI ficará impedida de renegociar

com a União qualquer forma de refmanclamemo do saldo devedor.

Art. 6° O recurso defuúdo nesta Lei não será incluido no percentual

estabelecido no art.212 da Constituição Federal.

An. T O Poder Executivo editará os atos necessàrios á regulamentação

da presente Lei no prazo de sessenta dias a comar da data de sua publicação.

Art. 8' Esta Lei entra em vigor na.pata de sua publicação

O combate a fome .e a mIsérIa deve nortear todas as ações

administrauvas. legislalJvas e políticas daqueles que verdadeIramente querem

transformar o nosso pais numa nação próspera edesenvolvi9~

CAPITIJLO III
DA EDUCAÇÃO. DA CULTI-'RA E DO DESPORTO

Seção I
Da Educação

Os sucessivos governos. sejam eles federal. estadual ou municipal

desenvolveram e ainda desenvolvem diversos programas sociaIS que têm

como intuito minorar as situações de miséria da população. No entanto.

observamos que estas ações assistencialistas como a doação de cestas bãsicas.

pão e leite. entre outras. não são suficientes para rettrar parcela da população

da situação de exclusão social.

Essa realidade somente será mudada quando aliarmos ações que criem

uma renda minima aos excluídos e. ao mesmo tempo. vinculem o recebímento

desta renda á obrigatoriedade de colocar as crianças na escola Com estas

medidas criaremos condições para o sustento mimmo da família e

propiciaremos as verdadeiras condições para o desenvolvimento social.

retirando as crianças das ruas. da margmalidade e da exploração do trabalho

infantíl e oferecendo-lhes a escola e a educação.

No nosso pais. em todas as esferas da Federação. os recursos publicas

servem para tudo - salvar banqueiro ou grandes industnats. financiar

multinacionais. pagar divida externa. obras faraónicas. corrupção que

enriquece agentes administrativos, políticos e empresariais etc. Mas quando

falamos em dinheIro para a educação das camadas excluidas socialmente. este

nunca aparece. as prioridades sempre são outras.

Art.212 A União aplicara. anualmente. nunca menos de dezoito. e
os Estados. o Distrito Federal e os MuniciplOS vmte e CInCO por cento. no
mínímo. da receita resultante de lIDpostoS. compreendIda í.1 provemente de
transferências. na manutenção e desenvolvimento do ensino

§ I° A parcela da arrecadação de impostos transferida pela Umão
aos Estados. ao DistrIto Federal e aos MuniclplOS. ou pelos Estados aos
respectivos Mumcipios. não e considerada. para efeito do cálculo previsto
neste artigo. receita do governo que a transfenr.

§ 2° Para efeito do cumpnrnento do dIsposto no "caput" deste
artigo. serão conSIderados os sistemas de ensmo federal. cstadual e municipal
e os recursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3" A dlStnbuição dos recursos p':'blico' assegurara pnoridade ao
atendimento das necessJdades do ensmo obrigatório. nos tenno5 do plano
naCIOnal de educação.

§ 4' Os programas suplementares de alImentação e asSIstência a
salide previstos no art. 208. VII. serão finanCIados com recursog provenientes
de contríbuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5° O ensino fundamental publico tera como fonte adicional de
fmanclamento a contribuição SOCIal do salario-educação. recolhida pelas
empresas. na fonna da lei.

* :~ 5t1 com redação dada pela Emenda ConslltUClOnal n'-' /-J. de 1~ 091996

PROJETO DE LEI N~ 1.377, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Reis)

A proposta apresentada neste projeto de lei tem ?_ sertido de fazer da

União o indutor da responsabílídade do~ Estados. 9!strilo Federal e

Municipios de Cflar renda rninrrna para os excluidos e. de colocar todas

cnanças na escola. Para que isto aconteça estamos prevendl' q destmação. para

este programa do percentual de 5% da divida dos Estados para com a União.

Altet'a o § 12 do art. 26 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as díretrizes e bases da edu~aç:1o.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUIÇl!.D
E JUSTIÇA E DE REDAÇl!.O (ART. 54) - ART. 24, lI)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' Oê-se ao § 1° do art. 26 da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro
de 1996. a seguinte redação:

• Ar!. 26 ..

§ 1° Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
obrigatoriamente. o estudo da Constituição Brasileira, o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da
realidade e política. especIalmente do Brasil.' .

Art. 2" A União, os Estados. ·0 Distrito Federal e os MunIcípios
adaptarão sua legislação educaCional e de-enSlno as dispoSições desta lei no
prazo máximo de um ano. a partir da data de·sua publicação.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A ConslltUlção Brasileira de 1988. corlO formalizado pelo ~rt. 205:
estabelece que a educação, direito de todos e dev',r do Eslado e da famli18, sera
promOVida e incentivada com a colaboração da SOCiedade. Visando ao pleno
desenvo\v\mento da pessoa, seu preparo para a exercício da cldadama e sua
qualificação para o trabalho.

Nesse sentido. a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é
o grande instrumento colocado à dispOSição do nosso povo para que a
Constituição se realize com toda eficáCia.

Analisando, porém. o texto da lei. observamos que ao determinar um
currículo mínimo naCional para o enSino fundamental, o legislador preocupou-se
com o ensino da língua portuguesa. da matemática. do mundo físico e matenal e
da realidade política braSileira.

Ao nosso ver. por um lapso. esqueceu·se o legislador de que o
exercício da cidadama sà é possível. se o cidadão tiver conheCimento pleno de
seus direitos e deveres junto à SOCIedade em que VIve.

Como expresso no art. 29 da Declaração dos Direitos Humanos das
Nações Unidas: • toda pessoa tem deveres com a comunidade. posto que
somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No
exercicio de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas
estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de
assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos dema... e de salisfazer as
justas eXigênCias da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma SOCiedade
democrática, •

Como ensinar o exercício pleno da cidadania á juventude que
desconhece a ConstitUição de seu pais a, n3 malona das vezes. não sabe nem
mesmo o que é ou de que trata o texto maior.

Boa parte dos jovens só vão OUVIr falar da Constituição ou terão em
primeiro contato com um exemplar do texto escrito quando estiverem se
preparando para o vestibular, ao final do ensino médio, ou.se forem encaminhados
para participarem de algum concurso público.

Este comportamento tem que ser mudado, A Constituição é o texto
sagrado da nossa democracia. É là que bstão registrados os valores da nossa
sociedade. As crianças e os jovens.' portanto, devem aprender sobre a
Constrtuição, de forma adequada à idade e ao nível escolar. para que no futuro
possam ser cidadãos plenos e úteis à SOCiedade.

Em consonânCIa com estes pressupostos báSICOS a presente
proPOSIçãO Visa dar ao CIdadão o conheCimento da nOssa Constituição - que é a
norma que r~e a SOCIedade em seus aspectos Jurídicos, assegurando o exercicio
dos direitos SOCiaIS e indiViduaIS. a liberdade. a segurança. o bem-estar. o
desenvolvimento. a Igualdade e a Justiça como valores supremos de uma
SOCiedade fraterna. pluralista e sem preconceitos,

Imbuído dessas aSPIrações de Cidadania plena para a juventude e
para todos os CIdadãos de nosso pais. contamos com os nobres pares para a
aprovação deste Projeto de Lei que Introduz nos curriculos escolares o estudo da
ConstItuIção BrasileIra

/' j
Sala das Sessões em C '3> de if"J:" c de 1999

«~.

OeputadfÍSérglo ReIS

. LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COOImENACÁO DE ES11IDOS LEGISLATIVOS· C~D\

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TlTULOVIIl
Da Ordem Social

CAPÍ11JLo UI
Da Educal;ão, da Cultura e do Despono

SEÇÃO I
Da Educaçllo

An. 205. A educação. direito de todos e dever do Estado e da família. ser';
promOVida e mcemivada com a colaboraçã.o da sociedade. VIsando ao pleno
desenvolvimento da pessoa. seu preparo para o exercício da cldadama e sua
qualificação para o trabalho.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

TiTIJLOV
Dos Niveis e das Modalidades de Educação e Ensino

..............................................................................: .

CAPÍTIJLO li
Da Educação Básíca

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 26. Os curriculos do ensino funl\amenta! e médio devem ter uma base
nacional çomum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar. por uma parte diversificada. exigida pelas características
regíonars e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

§ 1° Os curriculos a que se refere o "caput" devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da lingua portUguesa e da matemática, o conhecimento
do mWldo fisico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 2° O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alWlOS.

§ 3° A educação fisica, integrada à proposta pedagógilia, da escola, é
componente curricular da Educação Básica, ajustando-se ás faixas"etárias e ás
condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnós.

§ 4° O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indigena. africana e européia.

§ 5° Na parte diversificada do curri,cul,? será incluido, obrigatoriamente, a
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da
instituição.
-~ -... .. '.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
(1948)

Considerando que o reconheCimento da dignidade ~nerente d lodos os mero.
bras da faroma humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da Ií
berdad.e. da justiça e da paz no mundo~

Sonsiderando que o desprezo pelos direitos da pessoa resuhou em atos bárba
ras que ultrajaram a consciência da humanidade. e que o advento de um mundo em
que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem a
salvo do.temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ho
mem.c9~um;

. Çonsiderando essencial que os direitos da pessoa sejam prolegidos pelo impé.
no. da .lel. para que a pessoa não seja compelida. como último recurso. ã rebeHio
contra:a tirania e a opressão~
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Considerando essencial··promover o desenvolvimento das relações amistosas

enITe as nações;
Considerando que os povos das N3lf-õeS Unidas reafirmaram. na carta. sua fé

nos direitos humanos fundamentais. na dig.nidade e no valor da pessoa humana e na
igualdade de direnos do homem e da mulher. e que decidiram promover o progresso
socml e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla:

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover. em
cooperação com as Nações Unidas. o respeito Universal aos direitos e liberdades
fundamentais da pessoa e a observância desses direitos e liberdades:

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdade::; é ~a
m:us alta imponâncla para o pleno cumpnrnemo desse compromisso. a A!isemblet:l

Geral proclama:
A presente Dec1araçã~ Universal dos Direitos humanos como o ideal co~um

a ser alingido por lodos os povos e lodas as nações. com o objetivo de que cada mdl
víduo e cada órgão da sociedade•. lendo sempre em mente esta Declaração. se esfor
cem. por meío do ensíno e da educação. em promover o re~petto a eS5e~ direjlO~ e
liberdades e. pela o.dotfão de medidas progressivas de caráter nacIonal ~ tnlern~clo.
nal. em as~egurar o seu reconhcdmenlo e a sua observânda UnIVersaiS e efetivos.

l.lOto cnlr~ ll.., PllVlh dos pnlprlO~ E:-'I:.tdus-Mcm~rllslluantnl:lllre tlS r~l\\l" L1ll'" h:rn·
h\nn......oh.\ 'U;I Junstlll;ão .

ArtI~\l I - TlItla~ .L'" Pl:S..,Oi.I.., n:L...~crn hH~S t: Igums L'1ll lhgmli.llk I: dm:lt'"
S:ltl dot:tlh" Jt: ra':lll c t,;\m"'l.:I~nL:l;,t e dc"cll1 agir cm rd:lt;ão um.L' Ü, \lutr.t'r. t:PIll \,,',.

rmto Llc fr.lIl."rllld.llk.

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

Antgo XXIX - 1 Toda pessoa tem deveres para com a comunidad~. na qual ('
livre e pleno desenvolvimentO de sua personalidade é possível.

2. t'o exercíclO de seus dlreítos e liberdades. toda pessoa estará sUjeIta apenas
ã:; hm1taçó~s determmadas pela lei. exclUSivamente com o fim d~ assegurar o deVI
do reconhecimento e respeno dos direitos e liberdades de OUtrem. e de satisfazer às
JUStas exigênCias da moral. da ordem· publica e do bem-estar de uma sociedade de
mocrâtica.

3. Esses direitos e liberdades não podem. em hipótese alguma. ser exercidos
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Amgo XXX - Nenhuma dispOSIção da presente Declaração pode ser interpre
tada como o reconheCImento a qualquer"Estado. grupo ou pessoa. do direito de exer·
cer qualquer au\'idade ou praucar qualquer aro desunado à destruição d~ quaisqut:r
dos dlreílos e liberdades aquI estabelecIdos. '..................................................................................................................
..................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 1.378, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Dispõe sobre a criação de Área de pro~eção ~i~t~; ~AoA~~~lO~o
Distr1to de Sousas, Município de· Camp1nas, s a o

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 200, DE 1999)

o Congressó'Nacional decreta:

Art. l' 10 crIada sob a denominação de ·".PA de Sousas',

ÁrH de Proteção Ambiental localizada em região da Mata Atlãnt~:a e abrangendo os

demais IlCOlIslstemas a ela associados, no Distrito de Sousas, Município de

Camplnal, Eltldo de SAo Paulo,

Art. 2" A A.P.A, de Sousas apresenta li seguinte delimitação:

'Inicia." no alxo do antigo remal férreo da CompanhIa Camp.nelra de Tração, Luz e

Força. no QullOmetro 13 mais 225 metros. segue pelo ramal férreo em direçio a

Soulas em uma dlltAncla de 250 metros, dai prossegue no rumo N 20,0 45' W até

encontrar o Rlbalrlo dos Pires, pelo qual desce até o Rio Atibala. continua pela

margem dlren. dllte .m distância de aproximadamente 1.400 metros, denete à

dlreltl e "guI plll dlvlu d.. Indústries Merck Sharp & Dohme S.A.. até encontrar

O eixo d. .strada para Dr, Lacerda à altura do cruzamento. desta com o

prolongamento do eixo da Rua n' 5. do Jardim Nova Sousas Deste ponto. segue

pela estrada Or. Lacerda, no sentido de Dr. Lacerda. até encontrar o córrego da

divisa do loteamento Nova Sousas. com uma extensão de 250 metros. Daí. denete à

direita e segue pela divisa do loteamento Nova Sousas até uma distânCia de 100

metros da estrada Dr. Lacerda. refletindo á esquerda. toma o rumo S 39,0 30' W em
uma distância de 180 metros até encontrar o eixo da Rua nO 6 do Jardim Sorlrama.

Segue então, pelo eixo da Rua n.' 6 até encontrar a Rua r ' 5. deste ponto, deflete â

esquerda e segue pelo eixo da Rua n.o 5 até encontrar o eixo da Rua n.O 1. deflele à

direita e continua da divisa lateral direita do lote n.' 11 da Quadra B do Jardim

SOrIrama, dai denete â direita e segue peio proiongamento da divisa do lote aCima

até encontrar o leito do ramal férreo campineiro do Quilõmetro 15, mais 780 metros

segue pelo leito do antigo ramal férreo da Companhia Camplnelra de Tração, Luz e

Força, na direção de JoaqJim Egídio até o Quilõmetro 16 mais 510 metros. Dai.

deflele à direita e segue no sentido de Sousas e em direção paralela à Rua Cal.

Alfredo Augusto NaSCimento e, a 100 metros desta. defletindo â esquerda, segue

por esta paralela até encontrar o pr.olongamento da Rua A. do Jardim Atlbaia, deflete

â direrta e segue por este prolongamento ate a divisa do Jardim Atibaia em uma

distância de 55 metros. daí denete â esquerda e segue pela divisa do Jardim Atibaia

até a margem direrta do Río Atibaia. Desce por sua margem direita em uma distânCia

de 720 metros, dai denete à esquerda, tomando a direção do eixo da Rua n.' 4, da

Vila Sõnia. até encontrar o eixo da Rua n.' 3. da mesma Vila. defletindo â esquerda

continua pela Rua n.' 3 e, em seu prolongamento, até encontrar o eixo da Rua n.' 2

do Jardim São Francisco, Continua por ess!i rua e seu prolongamento até encontrar

a Avenida n.' 2 da Vila Bourbon. Segue por esta avenida e seu prolongamento até o

seu cruzamento com a Rua n.' 10 do Jardim Conceição. deflete à direita e continua

pela Rua n.' 10 e seu prolongamento até encontrar o antigo ramal férreo da

CompanhIa Campineira de Tração, Luz e Força no qUilômetro 13 mais 255 metros.

ponto Inicial desta descrição'.

Art, 3' A A.P.A. de Sousas tem o objetivo de garantir a

preservação dos remanescentes da Mata Atlântica. bem como dos demaiS

ecossistemas a ela associados, Incluindo a vegetação nativa. a fauna silvestre e os

mananciais. como forma de manter o equilíbrio ecológico da regIão

Art. 4' A elaboração do plano de manejo da A.P A. de Sousas

será feita pelo Instituto BraSileirO do Meio Ambiente e dos Recursos Renovâveis 

IBAMA. em articulação com a Secretana Estadual de Meio Ambiente. a Prefeitura

MuniCipal de Campinas, as comunidades locais, e também através de entidades

Civis notórias. e representantes da comunidade cientifica, no prazo de 120 (cento e

vinte) dias após a promulgação desta lei.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

JUSTIFICAÇÃO

A Mata Atlãntíca é um das florestas tropicais que detém a

maior biodiversidade de espécies de todo o mundo.

Apesar de sua importância, sobretudo no contexto da América

do Sui, por abrigar uma quantidade incalculável de seres vivos e espécies botânicas,

ela Item sofrendo ao longo do tempo um processo aceleradissimo de degradação,

principalmente por ocupar, onglnalmente, toda a. costa leste do continente, onde se

concentram as maiores áreas urbanas do País.

Calcula-se que hOJe a Mata Atlântica seja apenas 4% de sua

área orIginai, sendo o ecossistema brasileiro mais ameaçado de extinção.

o Estado de Sâo Paulo é um dos 8 estados brasileiros que

compõem o Consercio Mata Atlântica, crIado em novembro de 1.988 com O objetivo

de garantir a preservação dos remanescentes desses ecossistemas e promover o

desenvolvimento sustentado na região de sua ocorréncia, respaldado pelo artigo

225, § 4' da Constituição Federal, que determina ser a Mala Atlântíca. entre outros,
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patrimônio naclona!. acrescentado que ~ a sua utílização far-5e-á, na forma da leí,

dentro de condições que assegurem a preservação do melO ambiente. inclusive

quanto ao uso dos recursos naturais-o

Neste contexto. ê impenoso que todos procuremos lutar pela

preservação desse patrimônio invejada par mUItos países.

PROJETO DE LEI N2. 1.379, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Proíbe a cobrança de taxa de religação por concessionarias de
distribuição de água e esgoto.

Assim. conSIderando que o Dístrito de Sousas, município de

Campinas, Estado de São Paulo abriga remanescentes da Mata Atlântica, além de

outros importantes ecossístemas a ela associados, é que propomos novamente este

projeto para garantir sua preservação e homenagear o saudoso Deputado

Magalhães Teixeira, representante de nossa regiáo. e pnrnelTO a propor tal projeto

de lei que ora reapresentamos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 345, DE 19991

o Congresso NaCIOnal decreta:

A Área de Proteção Ambiental que pretendemos criar

abrangendo os limites do refendo distrito é considerada um dos mais belos e ncos

trechos da Mata Atlântica da região, caracterizado pela presença de formaçães

montanhosas, grande divernldade e cobertura vegetal nativa e espécies exóticas de

fauna e flora, destacando-se ainda nesse conjunto o rio Atibaia, o maior curso

d'água que atravessa o município de Campinas.

An. 1° - Esta LeI proíbe a cobrança de taxa de relIgação pelas

conceSSIOnárias de distnbuição de ãgua e esgoto.

An. 2' - Fica proibida a cobrança de taxa de relIgação para

fornecimento pelas concessionãrias dIstribuidoras de água e esgoto

Esta projeto reflete também o desejo comum dos moradores

da região que, ouvidos, manifestaram a sua vontade de ver assegurada a

preservação da referida área através dEF legislação específica pelo continuado

processo de degradação a que jâ nos referimos.

l'tIru5!ra!o úmcv A proIbIçào de que trata e':ite amgo não se aplIca no

caso de a Interrupção de forneCImentO dê agua e esgorL) ter SIdo solIcitada pelo

consumidor.

Assim, Julgamos extremamente necessáno o apoIo de todos os

colegas da Casa na aprovação desta àrea de preservação. Ja que assim. estaremos

também preservando o futuro das gerações Vindouras

Art. 3° - Esta LeI corra em V1gor na data de sua publicação

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

TíTIJLOVIII
Da Ordem Social

de 1999.

/
FI', I

,', "Í~fai
Deputado wr~A:o<TOS

Sala das Sessões. em ;R de ;i{;ê:,[J

,lllSTIFlc"'\Ç.\O

A madimplêncIa do consumidor de agua t' esgoto. pela legislação

punida com a aplicação de multa sobre o montante dt: divida e.\igeme.

eventualmente. pela suspensão no forneCImento. ,..\. cobrança de taxa de religação

não constimi pena acessória. senão uma outra pena. caracterizando dupla pumção

pela mesma falta.

"ia maIOr pane das \ezes. a madimpléncI3 e causada pela baixa

capaCidade económlca do consunudoL ou clrcunstancw.l tàlta de liqUldez. Tais

situaçóes são frequentes com pessoas de baiXO poder aqmsitho. qu~ compõem as

camadas maIS pobres da socIedade.

A proposIçào. pois. além de Iiuscar corrigir inobsen meia a um

principio de justiça. contêm concreto apelo sociaL urna \Cl que eXime as carnadas

mais pobres de nossa sociedade de mais um encargo Injusto.

de 1999.de

PDT/SP

Sala das Sessões, em

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado_
bem de uso comwn do povo e essencial ã sadia !iualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e ã coletividade o dever de defendê.-Io e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações. .
.............." : .

'§ 4° A Floresta Amazônica brasileira a Mata Atlântica a Serra do Mar. o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costetra são patrimônio nacional. e sua

utilização'far-se-a na forma da lei. dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente. inclusive quanto ~o uso dos recursos naturais,

§ 5° São indisl'Oniveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados.
por ações discriminatôrias. necessárias â proteção dos ecossistemas namrais.

§ 6° As usinas. que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
defmida em lei federal_ sem o que não poderão ser instaladas.

PROJETO DE LEI N~ 1.382, DE 1999
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispóe
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumige:ros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 42 da art. 220 da Constituição
Federal ll

•

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.846, DE 1994).
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Art. 1° A Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, fica

acrescido do artigo a seguir.

"Ar!. ~A É proibida a participaçio em competições
oficiais de atIela que tenha feito propaganda comercial de bebida
alcoólica nos 12 meses anteriores à data de início do campeonato ou
pnttenda fazé-lo nos 12 meses posteriClfeS.

Parágrafo único.:ApIicam-se ao infrator do disposto no

caput deste artigo as seguintes sãnçães:

I - no caso de -ser réu primário. multa no valor de

10.000 UFIRs (dez mil Unidades Financeiras de Referência) e
excIuaio imediata de competição desportiva de que esteja

participando;

11 - em caso de reincidência. multa em dobro, exclusio
imediata de competição desportiva de que esteja participando e
inabUitação para inscrição em campeonato ou torneio pelo periodo de
18 (dezoilo meses), a contar da data de veiculação da peça publicitária
em qualquer meio de comunicação".

Art. 2". Suprima-se o parágrafo único do art. 1° da Lei nO 9.294.
de 16 de julho de 1996.

Art. 30 Esta leí entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

São por demais conhecidos os malefícios causados pelo
consumo de bebidas alcoólicas. e a Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996, veio

em boa hora disciplinar o uso e a propaganda desses e outros produtos tão
nocivos á saúde física e mental.

Contudo, ao definir como bebidas alcoólicas as bebidas potáveis

com teor alcoólico superior a treza graus Gay Lussac. referida lei deixa uma

brecha para que as celVBjarias continuem presentes na área do desporto, não

só na forma de patrocínio de eventos desportivos. como também na

comercialização de seus produtos nos estádios. Ora. sabidamente. é a cefVeja a
porta de entrada para o vicio do alcoolismo.

Essa brecha também possibilita que a' propaganda seja feita

com a participação de atletas bem sucedidos. sugarindo-se. enganosamente,

uma usociaçlio entre o comsumo de álcool e o bem-<:lstar físico e mental das
pauoas. O objetivo do texto que ora submeto ao exame dos nobre pares é.

precisamente -,ibir os abusos e impedir que aHetas olímpicos e de competição

atuem como garotos-propaganda em peças publicitárias destinadas a incentivar

o uso de bebidas alcoólicas e. assim, ~ovam o alcoolismo em nosso Pais.

Sala das Sessões. em0300 O -6 de 1999 .

~-
LEGISLAÇÃO CJlFADA ANElCADAPELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. ceOt

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULOVrn
Da Ordem Social

An. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer fonua, processo ou veiculó não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço á
plena liberdade de informação jomalistica em qualquer veiculo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5·, IV, V, X, XlII e XIV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística

§ 3° Compete á lei federal:
I - regular as diversões e espetàculos públicos, cabendo ao Poder Público

informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e
horârios em que sua apresentação se mostre inadequada;

11 • estabelecer os meios legais que garantam á pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas oupro~s de rádio e tclcvisio
que contrariem o disposto no art.221, bem como da propaganda de produtos,
pràticas e serviços que possam ser nocivos á saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas a1cqólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias estará sujeita a restriçõCS'l~gais, nas tennas do inciso fi do
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessárjo, adverténcia sobre os maleficios
decorrentes de seu uso,

§ 5° Os meios de comunicação social não podem, direta OU indiretamente.
ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6° A publicação de veiculo impresso de comunicação indcpende de
licença de autoridade.

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996.

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS.
BEBIDAS ALCOÓLICAS" MEDICAMENTOS.
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. NOS
TERMOS DO § 4· DO ART.220 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumígeros. derivados ou nao do
tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos Igrícolas
estão sujeitos às restrições e condições estabelecidas por esta Lei. nos tennos do § 4·
do art. 220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei,
as bebidas potáveis com teor alcóolico superior a treze graus

Gay Lussac.

Art. 9" Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente no Código de Defesa do
Consumidor, as seguintes sanções:

I - advenência;
II • suspensão, no veiculo de divulgação da publicidade. de qualquer outra

propaganda do produto. por prazo de até trinta dias;
III - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento plll1l

compensar propaganda distorcida ou de má-fé;

IV - apreensão do produto;
. V. multa de RS 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a R$ 7.250,0(1

(sete ~1I1 duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em triplo e lISSim
suceSSIvamente, na reincidência.

. § 1° As sanções previstas neste artigo poderio ser aplic:ldu
gradauvamente. e, na reincidência, cumulativamente, de acordo CMI as .
especificidades do infrator. ..,.

§ 2° Em qualquer caso, a peça Püblicitária fica definitivamente vetlIda.
§ 3° Consideram-se infratores; para efeitos deste artigo. OI responsivcis

pelo produto. pela peça publicitária e pelO veiculo de comunicaçao utilizado.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.2 1.383, DE 1999
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Obriga os fabricantes de bebidas e cigarros
financiarem instituições médicas voltadas à
dependentes.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 513, DE 19991

a manterem ou
recuperaçà.o de

"Ar! 14 .

Parágrafo imico. O trabalhador desempregodo, em 8ozo de

segur<Hlesemp"'80, pode filiar-se como segurado facultativo do
Regime Geral de Previdência Social, e connibuirà da mesma

forma. mencionada. no capul deste artigo."

Ar!. 2· O art. 13 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, possa a

vigorar acrescido de paràgrafo único, conforme a seguj,nte redação:

o CongreSso Nacional decreta:

_Art. 1: As indústrias de bebidas alcoólicas, assim como aquelas
de tabaco sao obngadas a destinar um percentual mínimo de 5 (cinco) por
cento do_ lucro apurado a cada exercício fiscal ao financiamento ou
manutençao d~ ~ntldades destinadas á prevenção e recuperação de
dependentes qUlmlcos.

Art. 2° Poderá ser abatido, no cálculo do Imposto sobre a renda
da empre~a, até 30 (trinta) por cento do valor despendido na entidade de
recuperaçao.

Parágrafo único. Só poderão receber o apoio financeiro dessas
e~p:esas. aquelas sem fins lucrativos e que sejam independentes
jundlcamente da empresa financiadora.

Art. 3.
0
Quan~o as ações forem de caráter preventivo, como

campanhas educativas e Similares, o valor alocado poderá ser abatido na
totalidade, no cálculo do IR.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.

JUSTIFICAÇÃO

o projeto tem por objetivo o financiamento de ações preventivas e
de recuperação em relação á dependência química produz:ida pelas indústrias
labagísticas e de bebidas.

Entendemos que , ainda que se conceda alguma renúncia fiscal
como incentivo, o resultado final poderá se altamente positivo se observados
os escandalosos e enormes lucros desses ramos de atividade, reconhecidos
como os maiores do setor produtivo, com a desvantagem de,
comprovadamente, produzirem doenças e onerarem os serviços de saúde.

Por justo, solicito o apoio dos ilustres parlamentares á nossa
iniciativa.

Sala das Sessões, em 13 de di de 1999.

r-r-c~
Deputado REGIS CAVALCANTE

PROJETO DE LEI N2 1.385, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Acrescenta parágrafo único aos arts. 14 da Lei n2 8.212 e 13 da
Lei 02 8 .. 213, ambas de 24 dA julho de 1991, para' incluir o
beneficiário do seguro-desemprego na qualidade de segurado
facultativo ~o Regime Geral de Previdências Social.

(AS COllISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇlO
E JUSTIÇl E DI! REDAÇlO (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O an 14 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar acrescido de patágrafo único, conforme a seguinte redaçio:

"Ar!. 13 ·· .

Panígrafo único. O trabalhador desempregado, em gozo de

seguro-desemp",go, pode filiar-se como segurado facultativo do
Regime Geral de P"'Vldência Social. e contribuiri da mesma
forma menCIonada no capur deste artigo."

Ar!. 3°. Estalei ennem vi80rna data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente iniciativa justific.... pelo f.1O de • Emenda
Constitucional nO 20, de 15 de dezembro de 1998, ter passado a exigir tempo efetivo de
contribuição para fim da percepção de .posentadori. do ",gime geral de previdência

social, o que implica a necessidade do segurado comprovar o recolhimento da respectiva
contribuição durnnte todo o periodo estabelecido.

No entanto, em face do crescente desemprego que pn:valece em
nosso País e ante as restrições introduzidas quanto aos direito!. prcvidenciári~ faz..se
mister buscar alternativas que proiejam oci~ desempregado. A foltl1ll que propotIlO5,

neste momento, consiste simplesmente na manutenção do seu vIDculo com o sistema de

previdência social, para que dele possa receber os beneficios no futuro. Assim, ao
permitirmos que o beneficiário do seguro desemprego possa filiar-se na qualidade de
segurado faculWivo, contribuindo sob", • escala de salários-b=, =os possibilitando
que o seu 1empo de desemprego sOJ. considerndo como tempo de contribuição e, assim,
viabilizando o seu acesso à aposentadoria quando atender aos demais ~uisitos exigidos.

Ante o inegável espirito de justiça social contido nesta nossa
proposição, esperamos contar com o .poio dos ilustres membros desta Casa para gamttír
• sua aprovação.

LEGISLAçÃo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS. CeDI

EMENDA CONSTITUCIONAL N" 20

Modifica o sistema de previdência~
eStabelece normas de transição e dá outras
providências.

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL, nos termos do § 3Q do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art.I o A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art.7° .

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de
baixa renda nos termos da lei;
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xxxm - proibição de trabalho noturno, perigoso ou msalullre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

"Art.37 ..
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria

decorrentes do art. 40 ou dos arts: 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos MunicíEios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de prevfdência de caráter contributivo,
observados critérios que preservem o eqqi1íbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo•

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

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO~
SEGURIDADE SOCIAL, INSTlTIJI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Lei Orgãnica da Seguridade Social

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••• •• •••••• n .......

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPÍTULo I
Dos Conmbuintes

SEÇÃO I
Dos Segurados

An. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na
formado art. 21, desde que não incluido nas disposições do an.12.

SEÇÃO rr
Da Empresa e do Empregador Doméstico

Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a füma individual ou sociedade que assume o risco de

arivi,:,.: ~',onómica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os
órgãos e enndades da administração pública direta, indireta e fundacional;

II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço,
sem fmalidade lucrativa, empregado doméstico.

Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta Lei, o
autônomo e equiparado em relação a seguradó que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou fmalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIO~
PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários

SEÇÃO I
Dos Segurados

An. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar
ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição. desde que não
incluido nas disposições do an.11.

An. 14. Consideram-se:
I - empresa - a finna individual ou sociedade que assume o risco de

atividade econômica urbana ou rural, com fms lucrativos ou não, bem como os
órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional;

II • empregador doméstico - a pessoa ou familia que admite a seu serviço,
sem fmalidade lucrativa, empregado doméstico.

Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta Lei, o
autônomo e equiparado em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a reuartição consular de carreira estrllIlgeiras.

PROJETO DE LEI N.2 1.386, DE 1999
(Do Sr. Wanderley Martins)

Insere parágrafo único no art. 85 da Lei ne 9.503, de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasl.leiro.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAD E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, rI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 O art. 85 da Le~ n2 9.503, de 23 de

setf2mbro de 1997, que instítuiu o Código de Trânsito

BraSileiro, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

nArt. 85 •.•....•.•...•..••••.•..•..•••.••...••....

Parágrafo único. As faixas de pedrestres

demarcadas nils prox.inidades de estabelecimentos de ensino

deverao ser indicadas por sinal llJ1tl,il"'?so. 11

Art. 22 Esta lei entra em v~ÇJor na. data de sua
publicação.

JUSTInCAçAo

A travessia de vias pelos pedestres tem sido uma.

das maiores preocupaçóes das autoridades de trânsito no que

se refere ã segurança de trânsito. Isso porque a falta de

educação para o trânsi.to destac... , entre outras coisas, o

contlito entre pedestre!; e veículos como algo muito presente

em nosso país, tanto nas rodovias como nos centros urbanos.

Infelizmente, poucas são as cidades brasileiras

onde os condutores de veiculas respei tarn os pedestres.

Também a falta de sinalizaç.ao ou a sua inadequação

contribuem para a insegurança dos pedestres.. Em locaiS GO

grande fluxo de pedestres, a delimitaçao de faixas muitas

vezes não é suficiente o que impõe a necessidade de um

agente de trànsito para controlar o fluxo. Esse proDlema se

a.centua no pe.ríodo noturno, em que a visibi lidade se torna

mais reduzi.da, e especialmente nos locais de grande fluxo de

pedestres com.o nas proxi.midades de. estabelecimentos de

ensino que funci.onam â noite.

Com essa preocupação pela segurança dos pedestres,

prinCipalmente levando em conta esses casos, estamo!;

apresentando presente proj eto de lei obrigando a

implantação de sinalização lurnlnosa para indicar a

exi.s'téncia. de faix.as de travessias de pedestres, situadas

próxima.s a estabelecimentos de ensino que funcionam no

periodo noturno.
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Pela importância desta proposiçào esperamos tê-la

aprovada pelos ilustres pares.
JUSTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

,.sala das Sessões, em de

~
WANDÉRLEY MARTINS

Deputado Federal

LEGISLAÇÃO ClTAOA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESn..-DOS L.EGISLATIVOS - Cl:OI

de 1999 .

IJ4/u?/0f

Um dos mecanismos encontrados pelo legislador, quando da
elaboração do novo CTB, para reduzir os altos indices de violência no trAnslto
que marcavam as ruas e estradas brasileiras toi o aumento do rigor nas
punições aos infratores. Tal opção encontra pleno respaldo em experiências
InternaCIOnaIS que demonstram ser a impunidade, ou a punição leve, um fator
de IncentIvo à negligência ou irresponsabilidade por parte dos motoristas.

Não obstante concordarmos ser esse o caminho correto a
trilhar, ~arece-nos que o texto do CTB inCOlTe em contradiçilo ao dispor sobre a
aphcaçao da penalidade de multa aos infratores. Explicaremos.

'. Em seu art. 257, ao tratar da imposição de penalidades, o
Código define as responsabilidades a serem cobradas de cada um dos
usuários do trãnslto. O § 3' desse artigo estatui;

"Art. 257 .
'§ 3" Ao condutor caberá a responsabilidade pel8s

infraçóes decorrentes de etos praticados na direçiio do veiaJlo.
..............................................................................................

~p. MARCELO TEIXEIRA

. NAo obstante. no seu art. 282. o CTB determina que, uma vez
aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veiculo ou
ao Infrator (caput) e, na seqüência, fixa que "sempre que a penalidade de multa
for. imposta a condutor, (...), a notificação~rá encaminhada ao proprietário do
veiculo. resoonsável pelo seu pagamento":(§ ao. grifo nosso).

. Ora, além de ser uma contradição face ao dispositivo
antenormente citado. parece-nos uma tremenda injustiça responsabilizar. a
priori, o proprietáno do veiculo pelo pagamento das multas decorrentes de
infrações. Seria mais lógico e mais coerente com o conjunto dos dispositivos do
CTB pre.er a expedição de noti1icação ao infrator, no capuf do art. 282, e
responsabilizar o proprietário apenas pela apresentação do condutor. na
hipótese do mesmo não ser prontamente identificado, conforme praté o § 7" do
já mencionado art. 257.

Esse é, em síntese. o objetivo da proposição que ora
oferecemos à apreciação de nossos Pares. Por oportuno, estamos propondo,
ainda. que a contagem de pontos por infrações de trãnstto, para efeito de
aplicação da penalidade de suspensão do diretto de dirigir. somente seja
efetuada quando a notificação identificar cabalmente o condutor responsável
pela infração. Com ISSO. pretendemos eVitar que o proprietário do veiculo
venha ter Seu direito de dingir suspenso em virtude do cômputo. em seu
prontuàrio. dos pontos relativos a infraçóes cometidas por outra pessoa.

Estamos certos de que, com as alterações que preconizamos.
estaremos contribuindo para o aperfeiçoamento do texto do CTB. sem deixar
de manter o rigor das punições. que é um dos pilares da melhona das
condições do trânsIto no nosso Pais.

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASll..EIRO.

CAPITIJLO VII
Da Sinalização de Trãnsito

An. 85 - Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trãnsito com
circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas
pintadas ou demarcadas no leito da via.

An. 86. Os locais destinados a posros de gasolina, oficinas.
estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saidas
devidamente identificadas, na fonua regulamentada pelo CONTRAN.

PROJETO DE LEI N~ 1.387, DE 1999
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Altera a Lei nSl 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trlnsito Brasileiro, para dispor sobre a aplicaçAo de
aultas de trllnsito.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇJ\O E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. :!4. Il)

I
Sala das Sessões. em I de _--_ de 1999.

Oltj~l( !

o Congresso Nacional decreta:

Art.1° Esta lei altera o Código de Trânsrto Brasileiro para
estabelecer que as multas impostas por infraçóes de trânsito serão aplicadas
ao condutor do veiculo e não ao seu proprietário.

Art. 2" O caput do art. 282 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
d. 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida a
no/ificaçilo ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro
meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade."

Art. 3° Revoga-se o § 3° do ãrt. 282 da Lei nO 9.503. de 23 de
setembro de 1997.

Art 4° O art 282 da Lei n° 9:503, de 23 de setembro de 1997,
paua a vigornr acrescido do seguinte § 3°-A.

·Art. 282 .

"§ 3"-A Na hipótese do § 7" do art. 257. será encaminhada
notificaçlJo ao proprietário do veiculo para que identmque o
infrator. •

O art. 281 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, passa a
~r acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 261 .
"§ 3" Para a aplicação da penalidade prevista neste artigo.

somente sel1!o computados os pontos decorrentes de autuações
lawadas obrigatoriamente com o número do prontuário do infrator
ou sua assinatura. "

Art. 4° Esta lei entra em vIgor na data de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPiTULO X"I
Das Penalidades

. An. 257. As penalidades serão ÚDposras ao condutor. ao proprietário do
veiculo. ao embarcador .e ao transponador. salvo os casos de descumprimento de
obngações e deveres unpostos a pessoas fisicas ou juridicas expressamente
menCIOnados neste Código.

. § 1° Aos proprietários e condutores de veiculos serão impostas
concomIt::n~emente ::s 'p~alida~e de que trata este Código toda vez que houver
responsabIlidade sohdária em mfração dos preceitos que lhes couber observar.
respondendo cada um de "per si" pela falta em comum que lhes for atribuida.

§. 2° .A.o proprie~o caberá sempre a responsabilidade pela infração
referente a prevl~ r.egulanzação e preenchimento das fonualidades e condições
eXIgidas para. o .transIto do veiculo na via terrestre. conservação e inalterabilidade de
suas caractenstlcas. Componentes. agregados. habilitação legal e compativel de seus
condutores. quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.
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§ 30 Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de
atos praticados na direção do veículo.

S 40 O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de
carga com excesso de pesa nos eixos ou no peso bruto total, quando
simultaneamente for o único remetente da carga e O peso declarado na nota fiscal,
fatura ou manifesto for inferior aquele aferido.

§ 50 O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de
carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um
embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 60 O transportador e Q embarcador são solidariamente responsáveis pela
infração relativa, ao excesso de peso bruto total. se o peso declarado na nota fisca\'
fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

§ 70 Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietario do
veiculo terá quinze dias de prnzo, após a notificação da autuação, para apresemá-Io.
na forma em que dispuser o CONTRAN. ao fun do qual, não o fazendo. será
considerado responsavel pela infração.

§ 80 Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo
identificação do infrator e sendo o veiculo de propriedade de pessoa juridica. será
lavrada nova multa ao proprietário do veiculo. mantida a originada pela infração.
cUJo valor é o da multa multiplicada pelo nUmero de infrações iguais cometidas no
periodo de doze meses.

§ 90 O fato de o mfrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 30

do art. 258 e no art. 259. .

An. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada.
nos casos previstos neste Código, pelo prnzo mínimo de um mês até o máximo de
um ano e. no caso de reinCidêncIa no período de doze meses. pelo prazo mínimo de
seis meses até o máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos pelo
CON1RAN.

§ 10 Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no art. 263. a suspensão do direito de dirigir será aplicada
sempre que o infrator atmgir a contagem de vinte pontos, prevista no art. 259.

§ 20 Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional
de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a
penalidade e o curso de reCIclagem.

CAPlTIJLO XVJTJ
Do Processo AdministratiVo

SEÇÃO II
Do Julgamento das Autuações e Penalidades

An. 282 - Aplicada a penalidade. será expedida notificação ao proprietário
do veiculo ou.• ao infrator. por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil. que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 10 A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veiculo será considerada válida para todos os efeitos.

§ 20 A notificação a pessoal de missões diplomáticas. de repartições
consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus
integrantes sera remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências
cabiveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 30 Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, á exceção
daquela de que trata o § lOdo art. 259. a ,notificaçào será encaminhada ao
propnetáno do veiculo. responsável pelo seu pagamemo.

§ 4° Da norificaçào devera constar a data do término do prazo para
apresentação de recurso pelo responsável pela infração. que não será inferior a trinta
dias contados da data da nOlificação da penalidade.

* f~" acreSCido pela Lei n" 9. 602. de 21 OI 1998.

§ 5° No caso de penalidade de multa. a data estabelecida no parágrafo
anterior será a data para o recolhimento de seu valor.

* § 5' acreSCIdo pela Lei n'9.602. de 21101 1998.

PROJETO DE LEI N~ 1.389, DE 1999
(Do Sr. Rubens BuenoI

Perrni te o parcelamento das férias do trabalhador em até ~!'ês

períodos de dez dias e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO ,PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO. E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nac\onal decreta:

Art. I' O art. 134 da Consolidação das LeIS da Trabalho. aprovada

pelo Decreto-Lei nO 5 452. de 1° de malO de 1943. passa a vlger com asegumte redação:

UM. 134. As férias serão concedIdas por. ato do empregador. nos

12 (doze) meses subseqüentes a dala em que o empregado tIVer adqumdo

o direIto, (NR)
Parágrafo único. A pedido do empregado. as férias poderão ser

parceladas em até 03 (três) penodos de 10 (dezi dias cada um."

Art. 2" O *I" do art. 139 da Consolidação das LeIS do Trabalho.

aprovada pelo Decreto-Lei nO 5452. de lQ de m:uo-de 1943. passa a "'lger com a segutnte

redação:

"Art. 139
§ 1° As férias poderão ser gozadas em ate 03 (três) penodos de 10

(dez) dias comdos. cada um. (NR)"

Art. 3° Esta leI entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se os §§ 1° e 2° do ano 134 da Consolidação das
LeIS do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Let n' 5.452. de I" de maIO de 1943

JUSTIFJCAÇ.:i.o

A presente miciativa.. com base nas aruülses e dados apresentados
ao "Grupo de Trabalho sobre Ferias Escolares e o Desenvolvimento do Tunsmo Nacional".
da SubcomiSsão Permanente de Turismo. cnada pela COmISsão de Economia. Indúsma e
Corncrcío. da Câmara dos Deputados. tem por escopo fomentar otuTIsmo pátno

Ao lado de outras sugestões. como a adoção de férias escolares
reparndas. para alunos e professores. a proposição em epigrafe certamente pode colaborar
para o incremento do desenvolvimento econômIco nac1onal.

Não resta mais dÚVIda que o tunsmo e um dos maIs expressIvos
setores econômicos da. atualidade. llustram essa afinnação o faturamento desse segmento.
que Já supera o desempenho das indústnas de petróleo. automóvets e eletrônica. Além do
mais. eum dos pnnclpais geradores de emprego e renda na econornía globalimrla.

Materia-pnma não nos falta. nossas belezas naturais. nosso clima
tropical e nosso patnntõnio cultural e histonco encantam a todo o mundo.

Entretanto. o Brasil. lamentavelmente. não tem. no campo turistico.
s~ _ ........<.l.\.a.... t,;omo devena.

Dentre 05 vânos motivos que retardam a explosão do tunsmo como
atividade econôm1ca em nosso pais. cenament~ esta o tímido desenvolVimento do mercado
consumIdor mtemo,

Nesse sentIdo. afigura~se~nos mafastavel alterar a atual SlsIematlca

adotada para a concessão das férias escolares. como alternativa tmponante no

desenvolvimento de políticas publicas que facHítern a mOVimentação lOtema de viagens
nesses penados.

A solução não é de chficil trato. Jà que mdepende de recurso à via
legtsla'ÇJva.

Mas de nada adtantana essa alteração sem modtficar o regime de
férias do trabalhador brasJleiro. na majOr parte das 'vezes pa1 de filhos em Idade escolar.

Para. tanto, ê ímperioso alterar os 3.tuaIS 'dIspositivos da
Consolídação das LeIS do Trabalho_ que dIficultam ou que pelo menos não facilitam o

desenvolVimento do tunsmo naCionaL

Ademais. o texto consolidado e de 1942. estando. portanto_ por
demais dCSátuahzado face as eXIgência contemporâneas.
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Hoje, um dos fantasmas que maIS assusta e ronda os lares de: todos
os brasileiros eo desemprego, sempre crescente. sempre alannante. sempre crueL sempre
desesperador'

'. O turismo pode desempenhar papel de destaque na geração de
novos postos de trabalho~ a. parttr do aprovenamento racional das nossas poteneialidades

naturaIs, sem contar os baixos custos do tremamento da mã~e-obra especializada e de
formação da infra-estrutura.

Assun. fazwse necessanQ dar nova redação ao atUal capuz do t.rt.

134 da CLT. bem como revogar os seus parágrafos. para permitir que o trabalhador possa
frac\onar em até três peno&s de dez. dias as suas férias para. junto com seus filhos em

idade escolar. desfrutá..las a contento

O mesmo deve ser feito com relação ao § I" do ano 139, também'di
CLT. que trata das férias coletivas. .

Esses disposItivos abrangem os trabalhadores em geral, inclUSive
professores das escolas parncuJares.

As modificações propostas favorecem trabalhadores
empregadores,

Pam os primeiros. muitos são os impactos positivos. como a

ampliação das fenas de dlTeito em 06 (seisl dias por ano, além da redução da incidência de
imposto de renda sobre o valor respecnvo. bem como a diminuição da flutuaçio do

emprego nos mercados destinos ou receptores do turismo nacional A possibilidade de

ferias mais econômicas em períodos de menor fluxo e mais um ganho.

Para os empregadores. dentre outras vantagens. podemos alinhar a
diluição do valor total do desembolso ,mediato para pagamento integral das férias e dos

respecnvos encargos social!>. Não se pode esquecer, tambCm. a aumento das vendas nos
penados COnsIderadOS de banca estação

É de boa Indicação ressaltar que o modelo aqui proposto assimila o
conceUo de férias repartidas para trabalhadores. adotado pela França c Portugal. Em ambos
os palses. a solução fOI adotada para desafogar a sobrecarga de fluxo de pessoas em um
redUZIdo penado do ano~ o periado do verão europeu.

Essas as COnsIderaçõeS que submetemos à consideração de nossos
Pares. esperando contar com o necessano apOlO para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões. eoL7&-a-t~ 1999.

Dcputadlh~
LEGISLAÇÃO ClTN)A ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DEEsruDOS LEGISLATIVOS· Cem

CONSOLIDAÇÃO DA~ LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

TÍTIJLO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULOrv
Das Férias Anuais

* § 1° com redação dada pelo Decreto-lei n'J 1.535, dI:! 13 O-l 19":7.
§ 2° Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maIores de 50 (cinqüenta I

anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.
* § 2" com redação dada pelo Decreto-lei n.J 1.535. de 13 O-l19~7.

SEÇÃO III
Das Férias Coletivas

An. 139 - Poderão ser concedidas féri~ coletivas a todos os empregados
de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.

* Arl.139 com redação dada pelo Decreto-leI nO /.535, de 13 0-1 1977.
§ 1° As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) penodos anuais desde que

nenhum deles seja inferior a lO (dez) dias corridos.
* § JOcam redação dada pelo Decreto-leI n''i.535. de 13 0../ 1977.

§ 2° Para os fins previstos neste anigo, ~ empregador comunicara ao órgão
local do Ministério do Trabalho. com a antecedêricia mínima de 15 (quinze) dias. as
datas de inicio e fun das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores
abrangidos pela medida.

• § 2" com redaçãu dada pelo Decreto-leI nO 1,535. de 13 0-/ 197""1,

§ 3° Em igual prazo. O empregador enviará cópia da aludida comUnicação
aos sindicatos representarivos da respecriva categoria profissionaL e providenciará a
afixação de aviso nos locais de trabalho.

*§ 3°cam redação dudapelo Decreto-leI jtD 1.535. diJ fj 0-1197':", <iJY
.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::L::::Q:

PROJETO DE LEI N2 1.390, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Izar)

Regula a veiculaçào de propaganda em painéis eletrônicos.

(-AS éOMISSOES DE CIENCIÀ' 'E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART. 54)
- ART. 24, III

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E permitida a veiculação de propaganda em painéis

eletrônicos estáticos ou multianunciantes. Instalados em área urbana ou ao longo

das vias de tráfego. respeitadas as Iimnaçôes desta Le..

Art. 2° Constitui painel eletrônico. para os efettos desta Lei.

qualquer veiculo de divulgação Visual que utilize disposnivos optoeletrônicos ou

fotoemlssores para o seu funcionamento.

Art. 3° Painéis eletrônicos poderão ser Instalados em áreas

urbanas e ao longo de rodovias. respenada uma distãncia mínima de trezentos

metros entre os mesmos. no mes"'o,~uxo de tráfego.

Parágrafo ""I<;t>. us painéiS eletrônicos mstalados ao longo
de vias expressas de alta velocidade destinar~se-ão. exclusivamente. â.

veiculação de mformações referentes ao tráfego.

Art. 4° Na determinação dos locaiS de instalação de painéis
eletrônicos. a autoridade pública deverá conSiderar sua influência sobre a

qualidade de ~ida dos moradores da área e sobre o meio ambiente.

SEÇÃO II
Da Concessão e da Época das Férias

An. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador. em um só
período. nos 12 (doze) meses subseqüentes a data em que empregado tiver adquirido
o direito.

* Art.13-1 com redação dada pelo Decreto-leI nU 1.535, d<1 13 O.;. 19-';'.
§ 1° Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois)

períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos.

Art. 5° Na veiculação de propagahda em painéis
eJetrãnicos multianuncíantes. será reservado um décimo do tempo útíl para a

veiculação de mensagens de utilidade pública.

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta Lei em
noventa dias. contados da sua publicação.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de ~ua publicação.
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Os painéis eletrônicos vêm sendo utilizados há poucos

anos, para fins de propaganda, em nosso País. Embora o seu uso seja similar ao

de outros recursos de propaganda ao ar livre. diferenciam-se dos demais pelo

fato de permitir, potencialmente, a veiculação de vários anúncios, de forma

rotativa, com duração variável. Além disso. por se tratar de equipamento emissor

de luz; a sua colocação deve ser autorizada pelo Poder Público segundo critérios

distintos daqueles adotados para as demais formas de propaganda estática.

Com a apresentação deste projeto de lei, que já havíamos

proposto em legislatura anterior, esperamos regulamentar a utilização dos painéis

eletrônicos, criando as condições para assegurar uma veiculação eficaz da

publicidade sem incorrer na poluição visual e na interferência sobre o tráfego

urbano e rodoviário que tais meios poderão provocar. se utilizados

inadequadamente.

Para tal, estabelecemos distância mínima entre os painéis

ao longo de um fluxo de tráfego e condicionamos a licença para a sua colocação

a um exame, por parte da autoridade pública, das suas implicações sobre os

moradores e sobre o meio ambiente nas áreas próximas ao dispositivo.

Esperamos, com esta proposta, regular esse emergente

setor da publicidade brasileira e contamos com o necessário apoio de nossos

Pares para assegurar a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, em de

.~ A
~('tAAJ

Deputado RIC1\DO IZAR

) ,/

de 1999.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Pedro Chaves.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais uma vez ocupo esta tribuna para
chamar a atenção da Casa para a construção da Hi
drovia do Araguaia, que já tem seus estudos elabo
rados pelo Ministério dos Transportes bem adianta
dos.

Para setembro e outubro, cinco audiências pú
blicas já estão agendadas por esse Ministério: em
Conceição do Araguaia, Pará; em Pedro Afonso, To
cantins; em São Miguel do Araguaia, mais precisa
mente no Distrito de Luís Alves, Goiás, e em Água
Boa, Mato Grosso.

É importante a criação desse novo corredor de
exportações para o Centro-Oeste - que tem um po
tencial produtivo muito grande -, porque o frete difi
culta a expansão da sua produção agrícola. É o que
comumente chamamos de Custo Brasil. Produzimos
bem da porteira para dentro, mas perdel)\os em com
petitividade, devido ao custo do transporte.

Lutamos pela implantação dessa hidrovia, por
que, sem dúvida nenhuma, ela será a redenção do
Centro-Oeste, principalmente de Goiás. Temos às
margens do rio Araguaia, principalmente no meu
Estado, uma área de terra fértil muito grande, que,
sem dúvida nenhuma, permitirá um significativo au
mento da produção agrícola do País, hoje em torno
de 80 milhões de toneladas - o objetivo do Governo é
alcançar 100 milhões.

Sr. Presidente, os estudos, como disse, já es
tão bem adiantados. O Relatório de Impacto Ambi
entai também já foi elaborado e está na fase de dis
cussão, de audiências públicas. Mas chamo a aten
ção para essa hidrovia porque precisamos, além de
aumentar a produção, gerar empregos, e sabemos
que agricultura é uma das portas para a geração de
empregos.

A Hidrovia do Araguaia se inicia na divisa de
Goiás e Mato Grosso, precisamente em Aragar
ças/Barra do Garças. Ela terá construído o Porto Luís
Alves, em São Miguel do Araguaia, e uma extensão de
1.250 quilômetros até Xambioá, na divisa de Tocantins
e Pará. São necessários estudos mais aprofundados
para transpor as Corredeiras de Santa Isabel e, conse
qüentemente, mais adiante, a construção de eclusas
para fazer a transposição da Barragem de Tucuruí.

Mesmo sem chegar a essa segunda etapa, já
teremos a conexão da Hidrovia do Araguaia com a
Ferrovia de Carajás, permitindo que a produção agrí
cola do Centro-Oeste seja levada até o Porto de Ita
qui, na cidade de São Luís, no Maranhão.

Com essas três modalidades de transporte - o
sistema rodoviário levando nossa produção até o rio,
o hidroviário até a ferrovia, e o ferroviário até o litoral
brasileiro - teremos caracterizado esse novo corre
dor, que integrará o Centro-Oeste ao Norte e Nordes
te, criando essa nova opção para o escoamento da
nossa safra agrícola.

Sr. Presidente, esse é um assunto que conside
ro de extrema importância não só para o Cen
tro-Oeste, mas para o Brasil, e voltarei a debatê-lo em
outras oportunidades, porque precisamos, com ur
gência, da implantação desse projeto que está sendo
elaborado pelo Ministério.dos Transportes.

Por isso, solicito a V. Ex~ que autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no Jornal da Câmara e
no programa A Voz do Brasil, para que possamos dis
cuti-lo com maior profundidade.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela Liderança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, ao nobre Deputado Caio Riela,
para uma Comunicação de Liderança pelo PTB, por
três minutos.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Expointer 99, a maior feira
agropecuária da América dq Sul, que se encerrou
nesta terça-feira, na cidade de Esteio, no Rio Grande
do Sul, foi um sucesso de público, de vendas e premi
ou os melhores pecuaristas do Brasil e do exterior.

Para nossa satisfação, o 'maior criador de ovi
nos, Francisco Jorge Bofill, uruguaianense, foi um
dos agraciados.

O Dr. Bofill, como é conhecido no Estado do Rio
Grande do Sul, é ovinocultor e IJm dos maiores incen
tivadores dessa cultura na região de Uruguaiana. Ele
é responsável pela produção de lã na fronteira do
Estado. Essa é a maior riqueza da região.

Mesmo com a introdução da indústria têxtil, a lã
continua sendo um dos produtos básicos da econo
mia local.

Por que homenagearmos destatribuna o pecuaris
ta Jorge Bofill? O Dr. Jorge Bofill é uruguaio de nasci
mento e brasileiro por opção. Formou-se em agrono
mia pela Universidade Federal do Estado do Rio
Grande do Sul, com mais de dezesseis cursos de
aperfeiçoamento profissional.
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Ele fez mais de vinte estágios na área da pro
dução primária. Realizou oitenta projetos sobre agro
pecuária. Possui 280 trabalhos técnicos em pesqui
sas e projetos. Dentro da sua especialidade, a ovino
cultura, já realizou 153 palestras no exterior.

Trabalhou como convidado na Secretaria de
Planejamento da Presidência da República em 1979,
no primeiro Plano Nacional da Agropecuária, no
segmento da ovinocultura. É detentor da Medalha de
Ouro da Sociedade Rural Argentina, conferida na
Exposição de Palermo,l e Gaúcho Honorário de 1980.

Recebeu a Medalha de Bronze da cidade de
Uruguaiana. Foi destaque profissional no Estado do
Rio Grande do Sul em 1974 - esta foi a maior avalia
ção dada a um técnico na área de produção primária,
em função do desempenho profissional.

Foi Presidente da Federação Internacional das
Associações Mundiais de criadores da raça ovina en
tre os anos de 1985 a 1990.

É autor de inúmeras obras sobre a criação de
ovinos e sobre a reestruturação da ovinocultura no
Rio Grande do Sul.

Jorge Bofill é um dos técnicos mais competen
tes também na industrialização da lã, com renome in
ternacional, por isso é considerado o mestre entre os
mestres.

Nesta semana, ele está participando com cria
dores de ovinos da raça Ideal do Congresso Mundial
que se realiza em Montevidéu, capital da República
Oriental do Uruguai, cujo encontro encerra-se hoje.

O criador uruguaianense Francisco Jorge Boffil
é um dos palestrantes. Ele vai enfocar no encontro a
importância da ovinocultura para a pecuária mundial
e a necessidade de buscar novas tecnologias para
superar as crises econômicas.

Em recente encontro, ouvimos do Dr. Bofill a se
guinte frase: desde que o mundo é mundo são regis
tradas crises econômicas e a pecuária sempre sobre
viveu a elas.

Neste encontro realizado em Montevidéu, o Dr.
Bofill pretende levar aos criadores de ovinos da raça
Ideal de todo o mundo a idéia de que atualmente a re
alidade é bem diferente da vivida pelos cabanheiros
nas décadas de 30, 40 e 50.

Atualmente aposentado de suas atividades
como sanitarista, divide o seu tempo com a família, a
cabanha e a administração do Parque da Agrícola e
Pastoril, pois, além de Primeiro Vice-Presidente do
Sindicato e Associação Rural de Uruguaiana, é dire
tor do Parque e responsável pelas inovações que tor
naram o local um dos mais bonitos do interior do Rio
Grande do Sul.

Nesta rápida e sintética descrição, estamos
prestando nossa homenagem ao grande engenheiro
agrônomo, nascido uruguaio e que se tornou brasilei
ro por adoção e tem trabalhado pela grandeza deste
País. Temos orgulho em tê-lo como uruguaianense,
pelo seu reconhecido valor humano e profissional.

Era essa a homenagem que queria prestar nes
te momento, em nome do Partido Trabalhista Brasilei
ro, a essa personalidade deste País e, diria, mundial
da ovinocultura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao Sr. Wellington Dias.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, continua o Governo Fernando Henrique
atarefado em dar conseqüência a seu ambicioso obje
tivo de eliminar o que existe de positivo no seio do es
tado e da sociedade de nosso País. Devo reconhecer
que para atingir este desiderato o atual chefe de go
verno e sua equipe têm sido de uma eficiência im
pressionante.

A última conquista do Governo no sentido de
destruir o que funciona no âmbito do Estado brasileiro
foi a comunicação pelo MEC do fim do Programa
Especial de Treinamento - PET, em 31 de dezembro
de 1999.

O PET é um programa de iniciação científica
considerado um modelo pela American Society For
the Advancement of Science (o correspondente nor
te-americano à nossa SBPC), seguindo os estudos
realizados pela pesquisa divulgada peJo chamado
Relatório Boyer. A CAPES alega que o PET será
substituído por outro programa de iniciação científica,
mas isto parece ser, dados os bons resultados do
PET, apenas um subterfúgio para se acabar come
este tipo de fomento no âmbito da CAPES.

A iniciação científica é hoje considerada um se
tor absolutamente estratégico para o progresso cien
tífico de um País. É dela que se vai originar uma cultu
ra da ciência que, dominante, extingue a lamentável
figura do "analfabeto científico". É com uma forte cul
tura da ciência que podem ser evitadas situações - ri
dículas, não fossem os seus efeitos - como a ocorrida
no Estado norte-americano do Kansas, onde foi proi
bido o ensino da teoria científica da evolução, por
contrariar a interpretação literal da Bíblia.

A educação científica tem uma importância ex
traordinária na estruturação de sistemas científicos
nacionais. É pelo contato com estudantes de gradua
ção, envolvidos nos programas de educação científi
ca, que os professores têm condições de conhecer e
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selecionar os talentos científicos que poderão ser pelo Governo antinacional do Sr. Fernando Henrique
aproveitados na pós-graduação e na pesquisa. Cardoso..

O PET foi criado em 1979 pela Capes. Funciona O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re-
com grupos de estudantes-bolsistas responsáveis por visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
atividades individuais e coletivas, ressaltando-se o seu mentares, antes de entrar no assunto que me traz a
envolvimento em projetos de pesquisa. Os alunos bol- esta tribuna, acho importante registrar a situação la-
sistas são selecionados de acordo com o seu desempe- mentável da Câmara dos Deputados: numa quin-
nho nas disciplinas curriculares e seu perfil voltado para ta-feira, quando esta Casa deveria estar votando
a ciência. O PET desenvolve, além do envolvimento questões importantes, temos a presença de menos
dos alunos com a pesquisa, diversas outras atividades, de uma dezena de Deputados no plenário.
inclusive reuniões e seminários que vão preparando os Essa situação deve-se à postura do Governo
alunos de graduação para a carreira científica. Federal, que travou a pauta da Casa para fugir de

O PET, nos dias de hoje, abrange 3.488 alunos uma questão importante, quando teria. de se expor
bolsistas e 312 professores tutores distribuídos em 99 perante um setor importante da sociedade brasileira.
cursos das universidades brasileiras. Segundo um es- Mais lamentável ainda termos um Governo que
tudo da Profa. Denilde Oliveira Holzahacker, há vários diz estar lançando o Programa Avança Brasil, mas re-
aspectos positivos no PET: a faculdade deixa de ser cua q~ debate concreto das questões. Podemos vir
uma etapa passageira na vida do aluno, contribuindo ao plenário, podemos derrotar ou ser derrotados, mas
para o reaparecimento da instituição universitária; o o importante é que a Câmara não pare. Perante à opi-
PET otimiza a estrutura curricular no ensino superior, nião pública, é lamentável a situação da Câmara dos
refletindo o espírito da LDB, uma vez que funciona Deputados nesta semana.
como ponte entre a graduação e a pós-graduação; o Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna
PET contribui para o avanço das pesquisas, especial- refere-se a uma questão da qual já me ocupo há al-
mente dos estudantes que continuam seus estudos na guns anos. Desde o lançamento do fatídico Programa
pós-graduação; o PET tem implicações, em vista de de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
sua longa duração, para a melhoria do curso em que Sistema Financeiro Nacional - Proer venho atuando
se insere, não só no que se refere aos estudantes, como sindicalista - e agora como Parlamentar - no
como também, aos professores. sentido de denunciar e tentar impedir essa tragédia

Nossa revolta com o fim do PET é ainda maior, para a economia brasileira.
pois é evidente que se deu por razões de ordem eco- À época do lançamento do Proer, o Governo Fe-
nômica. Atrás de tudo está a obsessão governamen- deral alegava que essa era a única forma de dar esta-
tal em endividar o País e, desta forma, cortar recursos bilidade ao sistema financeiro e, portanto, não causar
da educação, da ciência, da cultura, da saúde e de maiores prejuízos à economia nacional. Já àquela
outros setores sociais, para o pagamento de juros de época avisávamos - e não só os sindicatos de bancá-
uma dívida pública artificialmente criada. rios em todo País, como também o Partido dos Traba-

É lamentável que um governo que destrói o pa- Ihadores e os demais partidos de oposição - que
esse programa, na verdade, visava a facilitar a vida

trimônio público, comprometendo mesmo nosso futu- dos banqueiros, tanto dos que levaram suas institui-
ro como nação, por via da privatização desvairada de ções à falência, como também daqueles que preten-
empresas públicas estratégicas, destrua um progra- diam comprar as agências e a carteira de clientes de
ma educacional e científico bem-sucedido. Isto quan- bancos em dificuldade.
do este mesmo governo argumenta que deve vender
suas empresas para poder se dedicar inteiramente à A Gazeta Mercantil, edição de ontem, quar-
saúde e à educação ! ta-feira - e aqui cabe o aplauso ao trabalho da repórter

Mônica Izaguirre pela qualidade do levantamento reali-
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, Sras. e zado - traz uma avaliação do que foi o Proer desde a

Srs. Deputados, faço pública minha indignação com o sua instituição. Na época, o Governo dizia que iria fa-
fim do PET e solidarizo-me com seus bolsistas e pro- zer o processo de reestruturação, ficando com os ati-
fessores, pelo Brasil afora, que estão lutando para vos dos bancos liquidados, fundidos ou incorporados.
preservar esse programa, tão importante para o País A liquidação dos ativos tinha como objetivo fazer frente
e para a nossa juventude. às dívidas assumidas por essas instituições.

Solidarizo-me, também, com a universidade A matéria da repórter Mônica Izaguirre mostra
brasileira, vítima de mais essa violência perpetrada que as dívidas dos bancos com o Proer já atingiram
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22 bilhões de reais. Desses 22 bilhões, 15 bilhões,
em abril deste ano, estavam vencidos e não pagos.
Com relação aos 22 bilhões em Créditos que o Banco
Central emprestou às instituições em liquidação - in
clusive algumas não estão em liquidação, como a Ca
ixa Econômica Federal, que tomou empréstimo do
Proer para comprar carteiras imobiliárias desses ban
cos, realizando uma operação de triangulação, patro
cinada pelo Governo Federal- temos a seguinte situ
ação: dos seis bancos que ainda têm dívidas junto ao
Banco Central, apenas a Caixa Econômica Federal
não está inadimplente; apenas dois bancos quitaram
a totalidade de suas obrigações: o Bamerindus e o
Pontual; o Banco Econômico tomou mais de 5 bi
lhões de empréstimos, mas deve hoje 6 bilhões e
870 milhões; o Banco Nacional tomou 5 bilhões e
900 milhões e deve, hoje, 7 bilhões e 600 milhões,
está inadimplente; o Banorte tomou 476 milhões
deve hoje 36 milhões, está inadimplente; o Banc~
Antônio de Queiroz, que depois transformou-se no
Crefisul, pertencente ao Grupo Mansur, que levou à
falência o Mappin e a Mesbla, tomou 120 milhões e
deve 104 milhões, está inadimplente; o Banco Mer
cantil, de Pernambuco, que tomou 530 milhões, não
pagou um centavo, deve hoje 689 milhões, está ina
dimplente.

O Proer, que consegui suspender em ação po
pular por meio de uma liminar, em 1995, por dez dias
- e, infelizmente, a Justiça Federal cassou a liminar
depois desse período -, levou o Brasil a perder, no
mínimo, 15 bilhões de reais. Mesmo que o Banco
Central recupere parte desses recursos, como alega
que vai recuperar, evidentemente não haverá, nesse
período, ressarcimento do custo financeiro desse
tipo de desembolso e da pressão sobre a dívida in
terna.

O Banco Central, que diz ser o grande guardião
da estabilidade do sistema financeiro, tem adotado a
prática de realizar, através de programas escusos,
como também é o Proer e outros programas, o cresci
mento da dívida interna, o patrocínio de farra financei
ra à custa do contribuinte brasileiro.

É preciso - e quero discutir isso nesta Casa 
criar mecanismos de investigação objetiva sobre a
atuação do Banco Central e obrigar o Presidente do
Banco Central a vir mensalmente a esta Casa prestar
contas de todas as suas atividades.

Não fosse o trabalho da repórter Mônica Izaguir
re, talvez não pudéssemos estar aqui hoje divulgando
essas informações, dando conhecimento à Nação
dessa situação crítica que levou o Banco Central, atra-

vés do Proer, a perder 15 bilhões de reais com o pro
cesso de reestruturação do sistema financeiro.

Muito obrigado.

OSR. ZAlRE REZENDE (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o Governador de Minas Gerais, Itamar Franco, tem
tornado público o seu posicionamento contrário à pri
vatização de Furnas e à privatização da Cemig - esta
última feita pelo Governo anterior e na qual foi feito
um acordo de acionistas que possibilitou aos chama
dos sócios estratégicos, a Shoutern Eletric Brasil Par
ticipações, AES e Banco Opportunity, que compra
ram apenas 36% das ações, sendo assim acionistas
minoritários, terem acesso às decisões da empresa e
ao conselho de administração e até poder de veto. O
Governador, evidentemente, tem-se manifestado
contrariamente a essa privatização, sobretudo a essa
cessão do poder de decisão.

O Legislativo mineiro posicionou-se contraria
mente a essa privatização e instalou uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, cujo relatório final foi apre
sentado ontem e no qual o Relator pede ao Governa
dor Itamar Franco que entre na Justiça para anular o
acordo de acionista; recomenda também que o Minis
tério Público instaure inquérito civil público para apu
rar a operação financeira e que o Tribunal de Contas
se manifeste sobre supostas irregularidades.

O Relator se baseou num parecer jurídico: "O
Estado, na condição de Estado-acionista controlador
da companhia, não pode submeter-se à vontade de
qualquer particular", afirmando: "Podemos concluir
que o acordo de acionistas é nulo de pleno direito".

Outro ponto bastante questionado pelo Relator
foi o fato de a empresa Shoutern Eletric ter financiado
metade do valor da compra em dez anos, com dinhei
ro tomado ao BNDES a juros de 3,5% ao ano, uma
taxa também considerada inferior às praticadas no
mercado.

Tenho certeza de que se essa empresa fosse
solicitar um financiamento nos Estados Unidos, seu
país de origem, não obteria esses juros subsidiados.
Seguramente, estes seriam de 6% a 7%.

A Shoutern Eletric só pode fazer esse financia
mento porque, com essa famosa reforma, necessária
ao progresso do País, aprovou-se nesta Casa a per
missão para que empresas não-nacionais passas
sem a ser financiadas com recursos nossos. Aliás, o
BNDES, que teve um papel importantíssimo no de
senvolvimento brasileiro, sobretudo na indústria bra
sileira, agora está contribuindo, neste caso, com uma
empresa estrangeira.
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o Relator diz mais, que em relação ao sócio es
tratégico houve indícios de cartelização na venda da
entidade, porque a empresa AES, pré-qualificada a
participar do leilão, desistiu e entrou como sócia da
Southern Eletric por meio da empresa Cayman
Energy Traders. O Relator também criticou o fato 
isso é muito importante - de a ex-diretora do BNDES,
Elena Landau, ter sido indicada, logo após a venda,
como representante da Southern no Conselho de
Administração da Cemig, já que o BNDES participou
do processo. Trata-se, pois, de uma estranha ligação.

Quero também comentar a inoportunidade des
sa privatização da Cemig. A revista mineira de econo
mia de Minas Gerais, Mercado Comum, ofereceu um
prêmio no dia 16 de agosto para as quinhentas maio
res empresas de Minas Gerais, e a Cemig recebeu
seis premiações. A Cemig foi a que recebeu o maior
número de prêmios, na categoria maiores e melho
res: Empresa Liderança de Minas Gerais, Maior Ativo
Total, Segundo Maior Faturamento, Maior Lucro,
Maior Patrimônio Líquido e Segunda Empresa Maior
Contribuinte de Impostos. Além disso, a empresa tem
planos de investir 2 bilhões em quatro anos, isto é,
500 milhões ao ano.

Não há nada que justifique sua privatização, a
não ser atender a interesses externos. Infelizmente, o
Governo mineiro aceitou a privatização de uma em
presa desse porte e entregou a maior entre as qui
nhentas maiores empresas de Minas Gerais.

Daí a importância desse comunicado, Sr. Presi
dente.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a comemoração do dia 7 de setembro foi marcada pela
grande manifestação do Grito dos Excluídos, em con
tinuidade ao movimento deflagrado no País com a
Marcha dos Cem Mil. Esperamos que seja do mesmo
porte a marcha que os trabalhadores rurais sem terra
desenvolvem por este País.

Esses movimentos têm o intuito de chamar a
atenção da sociedade para a política econômica do
Governo FHC, ou seja, a questão da dívida. Isso pode
ser bem explicitado quando nos depararmos com os
valores reservados para o Orçamento de 2000 em re
lação ao pagamento da dívida. A elaboração do Orça
mento privilegia de forma clara e exclusiva o que po
deríamos chamar de honrar compromissos com o ca
pital internacional e obedecer cegamente às orienta
ções do Fundo Monetário Internacional.

Portanto, o Grito dos Excluídos não poderia ter
de forma alguma uma expressão maior do que teve

pelo País afora. Até porque, majoritariamente, a nos
sa sociedade, lamentavelmente, é composta hoje de
excluídos, devido à brutal concentração de renda, à
brutal concentração de terras neste País, ao desem
prego, que termina por jogar nas grandes cidades um
exército de pessoas que busca um local permanente
para trabalhar e realizar seus afazeres. A Região Me
tropolitana de Salvador é um exemplo muito claro dis
so, são mais de 300 mil desempregados.

É óbvio que a forma de expressar este descon
tentamento no Dia da Independência, ou no dia da su
posta independência, é através do Grito dos Excluí
dos. Para nós, baianos, a luta pela independência do
País começou muito antes do 7 de setembro, e ela
não é a tradução de uma história contada pela classe
dominante a partir do grito de um Imperador, mas das
lutas travadas pelo povo do meu Estado nas Batalhas
do Pirajá, de 25 junho, em Cachoeira, de 2 de julho. O
povo, acostumado às lutas, retoma vigorosamente as
ruas em manifestações expressivas, a exemplo da
Marcha dos Cem Mil e do Grito dos Excluídos. Após
essas manifestações surge a proposta de debater no
País, via plebiscito, o pagamento da dívida externa.

É importante frisar que vários governistas e arti
culistas de jornais de grande circulação alegaram que
a Marcha dos Cem Mil tinha caráter golpista. Agora os
articulistas de plantão devem dizer que realizar ple
biscito sobre o pagamento da dívida externa é tra
mar contra as instituições, não estabelecer patama
res para a consolidação democrática e trazer mais di
ficuldades.

Entendemos o contrário. Plebiscito dessa or
dem é importantíssimo, para que a sociedade se posi
cione claramente acerca da dívida externa e assuma
papel preponderante no momento em que for neces
sário enfrentar o capital internacional, dando susten
tação política para esse embate.

Se os Governantes dispensassem parte signifi
cativa dos recursos destinados ao pagamentos de ju
ros para investimentos na área social, a sociedade te
ria possibilidade de construir uma nação diferente.

O Governo ultimamente só reza a cartilha do
FMI, sacrificando o povo, entregando o patrimônio do
País e destruindo toda e qualquer possibilidade de
transformar esta Pátria em mãe gentil. Em vez disso,
permite ao capitq.1 estrangeiro a exploração das suas
belezas.

Como desdobramento, repercussão, iniciativa
prática e concreta é importante, após essa grande ex
pressão de indignação, promovermos campanha na
cional para alertar a sociedade sobre os malefícios
que esta dívida tem trazido ao povo brasileiro.
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Por isso, o plebiscito se reveste de grande im
portância. A sociedade poderá dizer "não" ao paga
mento da dívida externa, apontando para a Nação
novo rumo: o de se preocupar com o futuro dos seus
filhos neste solo tão fértil, mas que lamentavelmente
está abandonado por aqueles que tencionam pura e
exclusivamente atender os interesses do capital inter
nacional.

Muito obrigado.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é uma satisfação muito grande estar neste plenário
hoje. Embora haja poucos Parlamentares, tenho cer
teza de que minha voz será ouvida pelo Brasil.

Neste momento, quero registrar minha preocupa
ção - que também é a de outros Parlamentares - em
buscar melhor desempenho nas áreas de saúde e
principalmente de educação no interior, pois sabe
mos que a deficiência no setor é a causa da maioria
das mazelas do País. Não estou, com isso, querendo
culpar o atual Governo ou o Sr. Ministro da Educação
por essa problemática, mas saliento que é preciso
maior empenho para que a educação chegue ao inte,.
rior, mais especificamente à Amazônia, cuja realida
de conheço muito bem. Lá, as crianças ainda não fre
qüentam a escola devido à miséria dos pais, à falta de
transporte escolar, de alimentação e de roupa, enfim,
necessidades básicas para que também possam
crescer e se transformar em cidadãos, direito inerente
a todos os brasileiros.

A situação do ensino médio no interior do País
também é lamentável. As crianças já têm no ensino
fundamental mal desempenho e interrompem os es
tudos no ensino médio porque não há professores.
Não há professores no curso médio porque é preciso
andar dezenas de quilômetros para ministrar aulas no
interior. Há necessidade, portanto, de oferecer ensino
médio em todo o território nacional.

Enquanto as Capitais e as grandes cidades es
tão saturadas de profissionais de todos os níveis (mé
dicos, dentistas, veterinários, etc), o interior de nossa
região amazônica ainda deixa muito a desejar no que
se refere à implantação de núcleos universitários e fa
culdades suficientes para atender à demanda dessa
vastíssima região.

Muitas dessas iniciativas foram instaladas em
alguns pólos - Castanhal, Marabá, Santarém, entre
outros -, estagnados por falta de recursos da esfera
governamental e mesmo de suas matrizes universitá
rias, que hoje vivem com minguadas verbas, insufici
entes para serem estendidas a atividades de pesqui
sas e instalação de novos postos de ensino superior.

Por outro lado, os municípios precisam ser sele
cionados como pólos educacionais e a eles serem
destinadas verbas especiais para poderem arcar com
os convênios. Continua sendo ainda uma atividade
muito tímida, por parte dos Governos, em todas as
suas esferas, a finalidade de integrar o jovem ao seu
meio rural e assim diminuir a tensão populacional do
campo para a cidade.

Neste mesmo sentido, podemos raciocinar e
avaliar quantos jovens têm seus ideais frustrados por
falta de condições econômicas e mesmo amparo da
própria família, quando eles se deslocam para as
grandes cidades, sujeitos a se instalarem em famige
radas casas de convivência universitária, cujo concei
to e experiência não têm sido muito abonadora.

Sr. Presidente, há, portanto, necessidade de es
tender o ensino superior ao interior do País, numa
contribuição significativa para a fixação do homem no
seu meio rural, o que é tão importante para o País,
principalmente para a produção de alimentos saudá
veis.

a desequilíbrio do ensino concentrado, princi
palmente nas Capitais, é uma distorção e uma injusti
ça que deve ser corrigida o mais rapidamente possí
vel, para que possamos executar o já anunciado Pla
no de Ação do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Atendida esta prioridade educacional, temos certeza
de que a geração de empregos e oportunidades, in
centivadas pelas políticas públicas de financiamentos
com vista ao desenvolvimento de nosso País, terá Um
desempenho muito mais rápido e qualificado.

Milhares de jovens que terminam o curso médio
não têm oportunidade de ingressar no curso superior,
frustrando seus ideais e migrando para as grandes ci
dades sem qualquer qualificação profissional, caindo,
na maioria das vezes, na malha do crime e da exclu
são social.

Com este mesmo sentimento e como Parlamen
tar que nasceu no interior do País e a ele dedica toda
a sua vida, tenho observado quanta dificuldade os
Municípios afastados têm de conseguir técnicos e
mesmo profissionais de nível superior nas áreas de
Medicina, Veterinária, Economia, etc., deixando mes
mo de se habilitarem a programas ofertados pelo Go
verno Federal, por não terem condição de desenvol
ver um estudo e levantamento das potencialidades
socioeconômicas do seu município.

Daí a necessidade, também, de pensarmos em
solucionar esse déficit de conhecimento profissional,
através do encaminhamento do projeto de lei, de mi
nha autoria, que versa sobre o exercício do serviço
profissional alternativo ao serviço militar, de cunho
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opcional, e assim tenhamos, como medida de curto ou daquele setor, embora não vá combater a pobre-
prazo, condição de oferecer a esses municípios pro- za. Além disso, mais uma vez, como fiz ontem, critico
fissionais das diversas áreas citadas, que, sem dúvi- a postura da Câmara dos Deputados por não estar o
da, poderão, no futuro, permanecer e se instalar no Plenário discutindo e votando inúmeros projetos de
interior do nosso País, dando como resultado um lei que há na Casa, como o referente ao salário míni-
grande avanço para o desenvolvimento equilibrado mo, que tramita em regime de urgência urgentíssima.
dessas regiões. Deveríamos estar discutindo também a questão do

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do servidor público. A emenda constitucional da reforma
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, administrativa já tem mais de um ano. No entanto, o
faço parte da Comissão Especial Mista de Combate à Governo ainda não encaminhou para cá os projetos
Pobreza e reafirmo, neste microfone, minha preocupa- que a regulamentam, e esta Casa também não os
ção com a forma como os trabalhos lá estão sendo elaborou, embora haja propostas para serem votadas
encaminhados. que pretendem atender os interesses dos servidores

Não todos, mas a maioria dos convidados que públicos - aposentados, pensionistas ou da ativa -,
expõe seus pOl'l;tos de vista em relação à pobreza tem que estão há cinco anos sem um centavo de reajuste.
feito mais lobby em favor de'projetos oriundos do Go- Digo mais, Sr. Presidente. Se depender de mim,
vemo. Se o Comunidade Solidária tivesse resolvido o a Oposição deverá fazer manifesto na semana que
problema da .pobreza, não haveria necessidade de vem pelo direito de trabalhar no plenário. Eu chamaria
estarmos enfrentando este debate. o que está havendo aqui de uma greve montada pelo

A Comissão deveria, de forma objetiva, pautar grande capital, que não quer que a Casa funcione
cinco ou seis projetos de combate à pobreza, o que é neste momento. E nós, trabalhadores, deveríamos fa-
de interesse de no mínimo dois terços da população zer um piquete positivo aqui na frente, exigindo que
brasileira. os Deputados viessem ao plenário trabalhar, votando

Dados do ipei:l mosiram que mais de 40 milhões questões de alcance social, como a política de em-
de brasileiros vivem em estado de pobreza absoluta. prego e distribuição de renda, dentre inúmeras ou-
Se compararmos esse número com dados fornecidos tras. É inaceitável. Se dependesse de mim, eu faria
por outros órgãos, verificaremos que grande parte do até vigflia, exigindo que a Câmara dos Deputados vol-
povo brasileiro está em situação muito difícil. Alguns tasse a trabalhar e discutir as questões de interesse
dados demonstram que entre os 10% mais ricos da do povo brasileiro.
população estão os que ganham 600 reais por mês, o Não pode o empresariado, seja do campo, seja
que corresponde a meio salário mínimo do DIEESE. da cidade, dizer que o Congresso não vai funcionar, e
Aí estão inclusos os 10% mais ricos da população, o nós ficarmos calados. Não estamos colocando na pa-
que significa que na verdade a riqueza deste País uta questões no meuentendimento fundamentais, de
está concentrada nas mãos de 1~o da populaçãol interesse do trabalhador, do aposentado, do servidor,

Por isso, Sr. Presidente, se essa Comissão não do desempregado, enfim, questões que tratam da
se debruçar sobre políticas como reforma agrária, área social.
distribuição de renda - que passaria pelo salário míni- Fica aqui mais uma vez registrado o meu pro-
mo e pelo projeto de renda mínima do Senador Su- testo pela inércia, pelo imobilismo do Congresso Na-
plicy, por exemplo, e também pelo projeto de salário cional quando o capital resolveu dizer que ele está
bolsa-escola, que atacaria a questão da educação - e parado. Existem críticas das quais discordo, como
ainda políticas de emprego, não vejo forma alguma aquela ao MST - discordo pela forma como foi feita-,
de aquela Comissão combater a pobreza. mas é preciso darmos respostas, fazendo com que

Diria mais. Teríamos que realizar uma discussão este Congresso volte a atuar no aspecto democrático,
com a Comissão da Reforma Tributária e a Comissão que é exigência da sociedade. O Congresso Nacional
que discute o Orçamento, para vermos de onde sairiam está paralisado há mais de três semanas.
os fundos para investir nesses cinco ou seis progra- O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
mas, que, no meu entendimento, têm amplo espectro Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
social e poderiam, como se diz, "pisar no calcanhar Deputados, boa-tarde. Participamos de reunião, por
de Aquiles" da pobreza. iniciativa da Comissão de Economia, Subcomissão

Farei esse comentário ainda hoje na Comissão do Desenvolvimento Regional, para discutir o impacto
correspondente, pois entendo que possa tornar-se do Plano Plurianual - PPA e do Orçamento na área
uma grande jogada de marketing de interesse desse do semi-árido nordestino, que muitos da mídia e das
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regiões ricas vêem como a região mais sofrida do
Brasil.

Isso é um equívoco, a região é incompreendida.
Ela precisa ser melhor compreendida, porque lá te
mos as melhores potencialidades em termos de fron
teira agrícola, de geração de empregos e desenvolvi
mento. Éverdade, sim, é a região mais pobre do País.
Sua renda per capita é um terço da renda nordestina
e um sexto da renda nacional. Tudo isso por conse
qüência de políticas de desenvolvimento equivoca
das, por programas descontinuados, por falta de uma
verdadeiro compromisso de resgate da vida de 22 mi
lhões de brasileiros.

Participaram da reunião representantes do
BNDES, do Ipea, da Codevasf, da Chesf, da Sudene,
do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência
e Tecnologia, da Embrapa, do BNB e do Dnocs. Dis
cutimos justamente como direcionar um grande proje
to para o semi-árido. Existem dois eixos nesse PPA, o
transnordestino e o são-franciscano, mas a convicção
dos Deputados que participaram do encontro é de
que não estamos sendo honrados na devida propor
ção, conforme emana da Carta Magna.

Então, constituímos um grupo de trabalho e va
mos enviar as notas taquigráficas da reunião aos re·
presentantes de todos os órgãos que dela participa
ram. Além disso, vamos preparar um relatório de con
teúdo político para sugerirmos, por intermédio da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, emendas
e investimentos complementares para a região do se
mi-árido.

Os investimentos nessa região são baseados
em três pedras angulares. A primeira delas é poder
mos implementar de uma vez por todas a ferrovia
Transnordestina, que vem sendo empurrada com a
barriga. O Governo está sendo tolerante com quem
adquiriu a concessão, que, do ponto de vista contra
tual, já está inadimplente, pois o prazo já venceu.
Existe uma disputa muito grande, porque o grupo que
adquiriu a concessão não quer aportar a contraparti
da dos recursos e realizar os investimentos necessá
rios.

Portanto, precisamos tomar uma providência
para denunciar esse contrato e possibilitar que o Go
verno faça a obra, para poder beneficiar toda a região
do semi-árido, todo o sertão são-franciscano.

A segunda pedra angular, outra obra importante
que se arrasta há mais de 20 anos, é a Hidrovia do
São Francisco. Neste Orçamento foi destinado so
mente 1 milhão de reais para a hidrovia, que no Orça
mento passado foi contemplada com 9 milhões. No
entanto, desse valor nada foi de fato liberado, e a hi-

drovia está parada. É uma obra que requer 55 mi
lhões de reais, que resultará numa via fluvial de 700
quilômetros, ajudará a preservar o rio e possibilitará a
sua recuperação ambiental, livrando-o da degrada
ção que vem sofrendo.

A terceira obra, fechando as três obras estrutu
rais do semi-árido, é relativa aos recursos hídricos,
aos canais de irrigação. Há grandes projetos de irriga
ção, como o canal Sertão-Pernambuco, que vai bene
ficiar mai,s de cinqüenta Municípios nos Estados de
Pernambuco e Bahia, gerando mais de 1 milhão de
empregos, em 200 mil hectares adicionais, que pode
riam ser implementados nos próximos quatro a cinco
anos.

Vamos trazer, posteriormente, o resultado des
se encontro, com esses macropontos, na tentativa de
reforçar a necessidade de que os investimentos com
plementares sejam aportados por meio das emendas
necessárias, a fim de que se possa assegurar que a
hidrovia, a Transnordestina e os projetos de irrigação
sejam efetivados.

Em relação à transposição do rio São Francisco,
que esta obedeça não a uma vontade política, mas,
sobretudo, a um critério técnico. Há dois caminhos
pelos quais ela pode ser feita: a jusante, saindo de
Cabrobó, em Pernambuco; e a montante, saindo do
Lago de Sobradinho.

O mais recomendável tecnicamente, segundo
resultado de estudo encomendado pelo Governo da
Bahia à CESP, na pessoa do Diretor de Hidrovias e
Desenvolvimento Regional, Dr. Joaquim Carlos Tei
xeira Riva, é que essa transposição saia do Lago de
Sobradinho, ou seja, a montante. Lá está o grande re
servatório, portanto não haveria problema de água. E
a elevação do lago permitiria grande economia na
construção, vis-à-vis a outra alternativa, porque
grande parte da água seria transposta por gravidade
e não por bombeamento. A maior vantagem disso é
que, ao cortar a Bahia e Pernambuco para chegar à
fronteira do Ceará, a transposição já deixaria benefí
cios em termos de irrigação e de adutoras.

Muito obrigado.
OSR. GILMAR MACHADO (PT- MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna, mais uma vez, para debater o que o
Governo chama hoje de financiamento do ensino su
perior, popularmente conhecido como crédito educa
tivo.

Encerrou-se o prazo para que os estudantes pu
dessem fazer sua inscrição, mas, lamentavelmente, a
medida provisória que o Governo enviou a esta Casa
continua paralisada. Estamos aqui para discuti-Ia.
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Não venha a base governista dizer depois que não te
mos proposta. Queremos discutir o financiamento do
ensino superior.

Não é mais possível que o Governo continue
enrolando a maior parte da nossa juventude. Há qua
se 20 anos não se criam vagas para o ensino superior
- e esse Governo também não as criou -, por isso os
estudantes não têm outra alternativa que não a de re
correr às escolas particulares, enfrentando as mensa
lidades altíssimas cobradas por essas instituições.
Essa é a única alternativa de que dispõem para conti
nuar estudando e vislumbrando a possibilidade de
disputar um emprego melhor, neste mercado de tra
balho cada vez mais restrito.

Sr. Presidente, a base governista precisa vir a
plenário - repito - para discutirmos essa questão.
Precisamos debater essa medida provisória. Os juros
de 9% ao ano - cerca de 0,75% ao mês - são extre
mamente elevados. Além disso, o Governo àbriu ape
nas 60 mil vagas, sendo que a maior parte delas está
concentrada em alguns poucos Estados, c;leixando
outros praticamente sem a perspectiva ou a possibili
dade de serem atendidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado$, outro
problema é que entre as oitocentas universidades do
País, mais de trezentas não fizeram a opção, deixan
do os estudantes fora do crédito educativo. O ql,le va
mos fazer com esses estudantes dessas mais de tre
zentas universidades deste País? Eles não têm direi
to? Se quiserem continuar estudando, eles não terão
direito só porque a instituição se recusou a entrar nes
se programa ruim chamado crédito educativo, mas o
único aberto pelo Governo? Poderíamos estar alte
rando a medida provisória, mas o Congresso está pa
ralisado. E o que deve fazer a nossa juventude?

Quero desta tribuna endossar a fala dos Deputados
Paulo Paim e José Genoíno, Líder do meu partido, o
PT, no sentido de que não concordamos com o que o
meu xará Gilmar Mauro disse com relação ao fecha
mento do Congresso, mas temos que concordar com
a juventude, quando diz que este Congresso não dá
respostas às suas necessidades concretas. O Con
gresso Nacional está omisso com relação à nossa ju
ventude também.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o
Ministro Paulo Renato Souza são os grandes respon
sáveis por essa situação, assim como o Congresso
Nacional também o é, porque não discute o tema e
não traz a debate a medida provisória que diz respeito
ao financiamento do ensino superior.

Os nossos estudantes universitários estão sem
perspectivas, Sr. Presidente. Precisamos, entre ou-

tras coisas, aumentar o número de vagas nas institui
ções públicas - há pelo menos 20 anos não se cons
trói uma universidade pública neste País. Além disso,
não há financiamento para que os estudantes pos
sam disputar uma vaga nas novas escolas particula
res que estão sendo abertas.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso lan
çou o Programa Avança Brasil. Mas como o Brasil vai
conseguir avançar se não há recursos para a área da
educação, para o financiamento dos estudantes, para
que possamos de fato disputar de igual para igual
com outros países? Como o Brasil vai conseguir
avançar?

O Plano Plurianual, no que diz respeito à área
, da educação, não aponta a perspectiva de abertura

de nenhuma universidade federal nos próximos qua
tro anos, a não ser possivelmente no Tocantins, por
que é um absurdo um Estado da União não ter pelo
menos uma universidade pública, e o Tocantins não
possui universidade pública federal.

Sr. Presidente, estarei no plenário desta Casa,
como educador e como alguém que está todos os
dias recebendo reclamações, para cobrar ações do
Governo. Terei um debate hoje, em Uberlândia, na
Universidade do Triângulo. Os estudantes só querem
saber se o Governo Federal aponta alguma perspec
tiva de solução para os seus problemas ou se vão ter
de abandonar seus cursos superiores.

Este é o alerta que fazemos: o Congresso preci
sa trabalhar, precisa voltar a debater os temas funda
mentais, senão será responsabilizado por essa inér
cia e, acima de tudo, pela situação dos estudantes
que estarão sem emprego e sem perspectivas. Dessa
forma, estaremos comprometendo o futuro deste
País e, ao invés de um avanço, teremos um retroces
so.

Muito obrigado.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estou muito triste porque vejo nas pági
nas dos jornais do Brasil, a cada dia, quadros estarre
cedores.

Trago a esta tribuna matéria de jornal sob o títu
lo "Retrato da miséria no lixão", que diz: "Desemprego
obriga trabalhadores a buscarem sobrevivência da fa
mília nos aterros sanitários".

Sr. Presidente, isso acontece num país como o
Brasil, onde os negócios movimentaram bilhões de
dólares no ano passado, e o próprio Secretário da Re
ceita Federal, o Sr. Everardo Maciel, afirma que 825
bilhões circularam pela economia sem pagar um cen
tavo em imposto. Quer dizer, a sonegação campeou
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de maneira livre e solta, a ponto de proporcionar um
quadro de miséria como este em que os trabalhado
res desempregados correm ao lixão para buscar a so
brevivência.

Sr. Presidente, não é conto da carochinha não,
está aqui no jornal, e acontece no Brasil inteiro: um
menino disputa comida, juntamente com os urubus,
para a sobrevivência da sua família. Isso me envergo
nha. Aonde vamos chegar com esse quadro? O de
semprego aumenta a cada dia. Enquanto uma peque
na classe de brasileiros usufrui dos privilégios de so
negar imposto e viver ao seu bel-prazer, a maioria da
população vive como mostra este jornal do Estado de
Minas Gerais, edição do dia 8 de setembro.

Como pode o Brasil, que tem a maior extensão
de terras produtivas do mundo, não ter uma política
que garanta às famílias, especialmente àquelas de
origem do campo, um pedaço de terra para plantar e
assim obter o seu sustento?

A reforma agrária, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, está se tornando um ponto da disputa po
lítica, mas não deveria ser. A reforma agrária é uma
necessidade neste País. Enquanto meia dúzia de lati
fundiários tomam conta das melhores terras da Na
ção, a maioria do povo clama por um pedacinho de
chão onde plantar mandioca, batata, feijão e milho
para a sobrevivência da fam ília.

A Caixa Econômica Federal poderia muito bem
abrir um crédito especial para instalar nas cidades
brasileiras, especialmente naquelas com mais de 50
mil habitantes, uma usina de reciclagem de lixo, a fim
evitar o quadro deprimente e vergonhoso publicado
nos jornais: crianças disputando comida com urubus.
Uma usina de reciclagem de lixo evitaria cenas como
essa e ainda serviria de política de defesa do meio
ambiente. Falta uma política voltada para essa área.

Sr. Presidente, deixo registrada a minha indig
nação. É inaceitável que um país rico como este te
nha filhos no lixão, buscando recursos para comprar
cadernos, livros, leite e pão. Tenho razão de dizer que
estou triste e envergonhado. Este País tem condições
de sobrevivência e de independência econômica,
mas a política aqui instalada é voltada para o enrique
cimento dos ricos e o empobrecimento dos pobres.

Sr. Presidente, estou realmente triste por ver as
crianças do Brasil buscando no lixão alimento para
seus familiares. Isso é conseqüência do desemprego.
A cada dia há mais desempregados e mais crianças
indo ao lixão buscar comida. Uma senhora de 85
anos, Silvéria Maria de Jesus, encontrou um pedaço
de mamão no lixo e comeu ali mesmo, porque estava

passando fome. Isso acontece no Brasil. É uma ver
gonha! (Palmas.)

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje, 9 de setembro, comemoramos
o Dia do Médico-Veterinário. Neste dia, julgo oportu
no lembrar a importância do médico-veterinário no
País, não só do ponto de vista econômico, produtivo,
mas também, e particularmente, na área de saúde,
onde essa categoria tem prestado significativas con
tribuições.

No vislumbrar do terceiro milênio, nossa preo
cupação se volta para a questão ambiental. A conta
minação dos recursos hídricos, a destruição da flora e
da fauna, a extinção de espécies, os agrotóxicos, os
dejetos orgânicos de animais, a utilização dos com
postos químicos no controle de vetores e parasito e
seus resíduos nos alimentos, o uso de conservantes
antibióticos, aditivos e promotores de crescimento na
produção animal, o problema dos fluorcarbonos usa
dos na refrigeração e nos aerossóis, a destruição da
camada de ozônio, o efeito estufa com o aquecimento
do planeta e a necessidade de se praticar uma agro
pecuária que preserve os ecossistemas são exem
plos de problemas que devem merecer a atenção es
pecial dos médicos veterinários e das instituições res
ponsáveis por sua formação.

A presença do médico-veterinário nas comuni
dades, municípios e regiões de todo País é indispen
sável para o controle de qualidade da alimentação,
preservando a saúde das populações. A questão da
classificação das carnes, por exemplo, é muito impor
tante.

No Brasil ainda não adquirimos, nos açougues e
supermercados, carne devidamente selecionada,
como ocorre em países desenvolvidos, não só do
ponto de vista sanitário, mas da qualidade, a fim de
que o consumidor possa comprar um produto que
está exposto conforme o seu rótulo e com acompa
nhamento e exame de profissionais.

A formação do médico-veterinário para o terce
iro milênio deve se processar num ambiente de inquieta
ção e ebulição cultural, de debates sobre os proble
mas conjunturais da sociedade, onde prevaleçam a
pesquisa e o método científico sobre o dogmatismo e
o empirismo, onde 'se atribua elevada precedência à
qualificação acadêmica e pedagógica dos docentes e
se valorize a participação e o envolvimento do estu
dante na construção do seu patrimônio profissional e
humanístico e no seu compromisso com a evolução e
o desenvolvimento da sociedade.



Percorremos cinco Ministérios, nesse período,
para evitar esse crime de uma empresa interposta ile
galmente na Transpetro, e, nesses cinco Ministérios
que fomos, a receptividade foi muito boa.

E quero destacar a atitude importante do Minis
tro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, que
suspendeu as transferências dos navios e reabriu o
campo de negociações entre Petrobras, os trabalha
dores e seus sindicatos.

Quero relevar aqui também o papel de núcleo
de Parlamentares que participaram de perto, decidi
damente, desse processo, incluindo a Senadora
Emília Fernandes, o Deputado Ricardo Maranhão, o
Deputado Vivaldo Barbosa, o Deputado Haroldo
Lima, a Deputada Míriam Reid e o Deputado Antonio
Carlos Biscaia. Foram Parlamentares que, de perto,
acompanharam esse processo, e o que esperamos é
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Entretanto, isoladamente, o papel desse profis- como se economizar e de como, com competência,
sional tende a diluir-se na imensidão dos trabalhos a se transportar a carga produzida neste País. E a Frota
ele atribuídos pela ética e pela necessidade social. Nacional de Petroleiros, com a quebra do monopólio
Há de se ter um trabalho conjunto das universidades, estatal e com a criação da Lei do Petróleo, sofre ago-
Governo e Legislativo e maior conscientização da ini- ra com a necessidade de ser transferida, com a ne-
ciativa privada, porque não podemos perder o rumo cessidade de passar de um departamento, de uma
dos acontecimentos científicos e da competitividade unidade operacional da Petrobras chamada Transpe-
na área internacional. tro, que, pela Lei do Petróleo, tem como incumbência

O Mercosul é hoje uma realidade, e, sem dúvi- e atividade-fim o transporte por dutos, terminais e em-
da, a área da Medicina Veterinária tem sido importan- barcações.
te, porque em algumas áreas esses países vizinhos Até aí é uma decisão legal, colocada na lei, e a
têm uma produtividade maior do que a nossa, e isso Transpetro vai existir, e espero que com muito suces-
está nos obrigando a repensar os modelos de produ- 80. No entanto, as próprias direções da Petrobras e
ção e produtividade animal. "Não dá mais para a pe- da Transpetro decidiram, há pouco tempo, terceirizar
cuária brasileira tentar ser competitiva com os mode- a operação dos navios da Fronape, terceirizar a ope-
los de produção que apresentamos. Temos de nos ração dos seus navios, dando, com o capital majoritá-
adequar com muita velocidade, porque o próximo rio, a uma empresa suíça chamada Accomarit Group
século será o século das comunicações." É através a operação dos seus próprios navios, formando uma
das comunicações que devemos contribuir para a di- nova empresa, a GEN, por não agregar capital, quali-
minuição das desigualdades na formação técni- dade operacional, nem tripulação qualificada. A única
co-profissional e na área científica e tecnológica con- razão que justifica essa atitude, além de beneficiar
cernente à atividade profissional no mundo inteiro. uma empresa suíça, é quebrar o vínculo de trabalho

Esse pensamento, Sras. e Srs. Deputados, é dos trabalhadores da Fronape, que já entraram nos
também do colega Parlamentar e médico-veterinário seus 50 anos de existência por concurso.
Deputado Aroldo Cedraz de Oliveira, um defensor de O que quer a Petrobras? Desquatificar os seus
sua profissão no Congresso. S. Ex! é autor do projeto navios? Desqualificar a sua embarcação? Favorecer
de lei que regulamenta o mercado da carne no Brasik o capital estrangeiro?

Aproveito o Dia do Médico-Veterinário para dar É bom que o Governo brasileiro lembre que o
apoio a esse projeto e conclamar os Parlamentares a segundo item no desequilíbrio da balança comercial
acelerar a sua aprovação, em benefício da preserva- brasileira chama-se frete. Perderemos por ano 5 a 6
ção da saúde da população brasileira. bilhões de dólares afretando embarcação estrangei-

Parabéns aos veterinários de todo o País. ra. E a Fronape é uma empresa que, cada vez mais,
Muito obrigado, Sr. Presidente. tem um custo operacional menor, já se tendo reduzi-
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - do inclusive o número de trabalhadores dessa empre-

AJ.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a sa.
palavra porque ocorre neste exato momento uma reu
nião dentro da Petrobras, no Rio de Janeiro, determi
nando um dia decisivo para a Marinha Mercante Bra
sileira.

Eu e vários parlamentares lutamos contra a
quebra do monopólio estatal do petróleo, e, posterior
mente, participei da Comissão que regulamentou o
setor juntamente com o Deputado Haroldo Uma. Mas
hoje o que vai ser decidido dentro da Petrobras é o fu
turo da Frota Nacional de Petroleiros, a Fronape. A
quarta maior frota do mundo, premiada internacional
mente pela preservação ambiental, pela sua capaci
dade e competência ao tripular seus navios. Uma fro
ta absolutamente corajosa, foi a única que aceitou
buscar petróleo em plena Guerra do Golfo, a fim de
assegurar o abastecimento nacional. Uma frota que
tem dado exemplo ao mundo de como se tripular, de
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que não só o Ministro de Minas e Energia, mas tam- por cima da Justiça das ruas e dos costumes. Todo
bém o Ministro Francisco Dornelles, o Ministro Eliseu esse aparato perfeccionista montado pela Justiça de
Padilha, o Comandante da Marinha e o Ministro do Ouro Preto, no Estado de Rondônia, foi claramente
Meio Ambiente não apenas interfiram, mas façam d.esfeito pela maturidade do Tribunal de Justiça do
com que esse processo seja revertido, que esse cri- Estado, que, vendo com outros olhos, permitiu que a
me e essa ilegalidade não sejam cometidos e que a cidade de Mirante da Serra seguisse o caminho habi-
Transpetro assuma integralmente os navios, o vínculo tual, no que se refere à administração.
dos trabalhadores e o transporte do petróleo brasilei- Sr. Presidente, entendo que esse jogo perverso
ro, como o País merece e com a qualidade Petrobras, é movido pelas forças políticas do Município, por
reconhecida no mundo inteiro. aqueles perdedores nas eleições passadas, que que-

Muito obrigada, Sr. Presidente. rem ganhar agora no "tapetão", no grito, promovendo
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - em Mirante da Serra a indústria da denúncia sem fun-

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Confúcio Moura, damento lógico, procurando atrapalhar o crescimento
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB. da cidade, onde, a olhos vistos, toda a população

O SR. CONFÚCIO . MOURA (PMDB - RO. pode perceber os avanços nos serviços oferecidos na
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. área de infra-estrutura urbana, na melhoria das estra-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, através deste das vicinais, na aquisição de máquinas rodoviárias,
pronunciamento, venho conclamar a população do na construção de ginásio poliesportivo e em outras
Município de Mirante da Serra, bem como os ilustres obras em andamento.
Vereadores e Vereadoras, para o desarmamento dos Sr. Presidente, este tira Prefeito, bota Prefeito e
espíritos. esse muda todo mundo da administração prejudicam

O ilustre Prefeito Pastor Ismael, legitimamente muito a população, principalmente os mais pobres,
~Iftito, foi afastado do cargo por mais de sessenta que dependem do fluxo natural dos serviços de saúde
dias por denúncia do Ministério Público local, acatada e educação. Ninguém ganha com isso, a não ser
em primeira instância e negada em segunda instân- aqueles que seguem a teoria maldita do quanto pior
cia, vindo, com isto, a caracterizar a boa-fé da admi- melhor. Para estes, que querem ver o circo pegar
nistração e a honestidade acima de qualquer suspei- fogo, esta bagunça está maravilhosa.
ta. Fui a Mirante da Serra dia 5 de setembro passa-

Toda a população de Mirante da Serra conhece do, juntamente com o ilustre Senador Amir Lando e o
muito bem o Pastor Ismael, o seu jeito simples, a sua Prefeito da cidade de Urupá, Edsom Martins. Fomos
honradez, a sua obra religiosa, a sua família e o seu levar o nosso apoio ao Prefeito Pastor Ismael e a toda
patrimônio. Uma pessoa como ele deveria ser ajuda- a população desse próspero município, bem como
da por todos, no sentido de orientá-lo no seguimento assumir o compromisso de apoiar o povo de Mirante
de tantas normas, tantas leis, tantas auditorias, que, com recursos federais a cada ano, sem interrupção,
em princípio, para qualquer pessoa, trata-se de uma para que todos possam sentir e, ao mesmo tempo,
atividade difícil, muito difícil, para um cidadão do povo perceber o apoio que tem a atual administração do
ser um Prefeito sem anteriormente ter sido Vereador, Prefeito Pastor Ismael de vários Deputados e Sena-
Secretário Municipal, ser graduado em Direito ou em dores do partido, de Prefeitos vizinhos e outros com-
Administração. É lógico, se não houver um comparti- panheiros de partido, que estão ao seu lado para aju-'
Ihamento de ajudas e orientações, qualquer Prefeito, dá-lo a desempenhar bem o seu mandato até o fim.
nas mesmas circunstâncias, pode cometer falhas co- Muito obrigado.
muns sem nunca caracterizar dolo ou má-fé. Por- O PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) -
tanto, não prejudica o povo com pequenos trope- Concedo a palavra ao Sr. Euripedes Miranda.
çóes administrativos, já que os fins são alcançados: O SR. EURípEDES MIRANDA (POr - RO. Pro-
servir a comunidade. nuncia o seguinte discur§o.)- Sr. Presid~nte, Sras. e

O Pastor Ismael, eleito pelo PMDB Prefeito de Srs. Deputados, querô registrar a audiência pública
Mirante da Serra, não é homem para nenhum tipo de ocorrida ontem, na cidade de Porto Velho, na Assem-
desonestidade. Disso todos sabemos, e muito me ad- bléia Legislativa, com a finalidade de discutir a refor-
mira um promotor de justiça, normalmente em início ma do Poder Judiciário.
de carreira, querendo aparecer, como denota o caso, Na oportunidade, discutiu-se a questão daJusti-
acatar uma denúncia sem lógica e oferecê-Ia ao juiz ça trabalhista, a sua importância para todos os traba-
municipal, que, dentro do "seu rigor técnico", passa Ihadores brasileiros. É sabido por todos que, mesmo
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a Justiça do Trabalho estando presente, os trabalha
dores de uma maneira geral sempre enfrentaram pro
blemas com empregadores que procuram burlar a le
gislação trabalhista. É bom frisar que alguns empre
gadores não cumprem a legislação trabalhista vigen
te por má-fé, enquanto outros, por falta de conheci
mento.

A preocupação da população de Rondônia, lo
calizado em região muito distante dos grandes cen
tros, é com o fato de o Estado vir a ser prejudicado
com as possíveis extinções de alguns tribunais regio
nais do trabalho, pois, com certeza, os grandes Esta
dos não sofrerão prejuízo algum.

A razão da reunião ocorrida ontem na Assem
bléia Legislativa do meu Estado tem como objetivo
maior a conscientização da classe política e dos de
mais segmentos da sociedade rondoniense, o que
significa a extinção do Tribunal Regional do Trabalho
rondoniense.

De nossa parte, estaremos atentos na defesa
dos trabalhadores brasileiros que moram em Rondô
nia, quer seja, defendendo com todas as forças a ma
nutenção da nossa Justiça do Trabalho, bem como
de outros direitos que por ventura a base governista
tentará com certeza tirar do nosso povo.

Para concluir, quero dizer que este Governo não
fez outra coisa até a presente data a não ser causar
prejuízos de grande monta para o nosso País. Aliás,
isto ele tem feito com competência, sem se incomo
dar com as manifestações de desagrado dos brasilei
ros.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há poucos dias fervilhava uma disputa na mídia entre
facções que defendiam um desenvolvimento brasilei
ro c0fíÍ maior ou menor grau de inflação, com ou sem
estabilidade, e até Ministro foi demitido porque defen-

. deu um maior arrojo do Governo em criar políticas de
emprego e renda, mesmo que comprometesse um
pouco a estabilidade da moeda. Eu nunca vi tanta es
tupidez desde o ganho do prêmio Nobel pelo Dr. Lu
cas, que exatamente advogava, e com toda a autori
dade, que financiamento de desenvolvimento com in
flação simplesmente é um engodo. Foi um avanço so
bre as políticas de Keynes de investimentos, desde
que evidentemente os investimentos não fossem fi
nanciados com juros tão altos. Quando sob superá
vits fiscais, é uma coisa uma política de desenvolvi
mento; mas sob contínuos déficits, como é o caso

brasileiro, e estes financiados a juros tão altos, fica
impossível se pensar em crescimento real.

É claro que outras varáveis entram em cena
numa complexidade maior, tipo o câmbio, mas o que
quero dizer, Sr. Presidente, é que constitui idéia
atrasada, mal informada ou muito mal-intencionada
desejar-se alavancar desenvolvimento no Brasil à
custa de inflação e contínuos déficits públicos. Além
de procurar-se uma realidade orçamentária, é preci
so conscientizar-se de que a respeitabilidade do Go
verno é que afiança os investimentos de risco que
chegam ao Brasil numa média de 2 bilhões de dólares
por mês. Mudar-se o caminho agora é loucura. Não
se troca de cavalo dentro de rios em correnteza.
Assim que o Ministro Malan cuide de baixar o déficit, o
Congresso que se articule com tal objetivo e que se
crie a cultura de gastar melhor no Brasil, mormente di
nheiro público.

É preciso que os agentes econômicos, políticos
e sociais entendam de uma vez por todas que o pro
blema do Brasil de hoje não é somente de gastar ou
cortar gastos; é preciso criar a noção de gastar certo.
É preciso que políticos de toda espécie, em sua maio
ria, refreiem seus instintos corporativos e faraônicos,
aprendendo a gastar com probidade o que lhes foi de
vido no orçamento. Só assim o País poderá dispor de
uma razoável massa de recursos não financiados a
juros altíssimos para diminuir seus desequilíbrios. E
imperativo que se diminua o desperdício já e que o
espírito de uma consciência cívica contra exageros
desnecessários com o orçamento seja fato em nosso
Brasil. Tem que se acabar com a celeuma subdesen
volvida entre os mestres-de-obras e os caixas oficiais
brasileiros.

Desenvolvimento é estado de espírito. É um
processo mais amplo do que o simples incremento de
produção e privilegiamento de alguns índices. O forte
é o conteúdo do crescimento. O Brasil já cresceu tan
to para o bolso de uma minoria, que eu desconfio de
que tipo de crescimento se fala tanto na grande im
prensa; as desigualdades continuaram e até pioraram
em relação às décadas de sessenta e setenta. De
senvolvimento é algo mais sofisticado que o cresci
mento; ele incorpora-se às estruturas do país aonde
chega; muda instituições, mentes, modo de pensar
da população e não permite voltar atrás. É um estado
de espírito, uma modificação cultural de uma massa
crítica da população que deseja transformar-se em
povo. Países crescem e param de crescer; países
não se desenvolvem e param de se desenvolver.

Por isso, Sr. Presidente, fico muito desconfiado
de que os que advogam um crescimento "na marra"
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para o Brasil têm interesses inconfessáveis ou são
muito ignorantes, o suficiente para ficarem alijados do
processo histórico de melhoria de qualidade de vida e
cidadania dos que compartilham com amor e sinceri
dade por melhores horizontes para nossa Pátria.

Investimentos oficiais devem ser feitos quando
têm retorno de benefícios maiores que de custos. No
Brasil, a seguir exemplo do Japão e Alemanha, na
ções simplesmente arrasadas após a Segunda Guer
ra Mundial, a ordem é gastar bem e não desperdiçar
recursos. Esta compreensão tem sido advogada pelo
Presidente FHC e agora merece ser respeitada como
palavra de ordem. É a única saída para o Brasil. Que
todos tenham consciência dela. O resto é sofisma.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na seqüência de meus discursos a respei
to da conclusão dos trabalhos da 2ª Aproximação do
Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE), do
Planafloro-Pnud, hoje dedicarei a minha fala à impor
tante etapa que dentro em pouco será iniciada, que
consiste na realização das audiências públicas que a
liderança técnica do programa estará cumprindo com
as comunidades interiorizadas.

Num primeiro momento, era intenção do Plana
floro-Pnud de que as audiências públicas se realizas
sem em cada um dos 52 Municípios do Estado. Hoje
me permito observar, Sr. Presidente, que, face ao
prazo fatal que lhe é imposto, ao apertado calendário
a ser cumprido, não será possível recobrir o estado,
município por município. Esta afirmação resulta do
fato de que até o final de outubro, no máximo, o calen
dário das audiências públicas deverá estar concluído
para o envio da mensagem do Sr. Governador José
Bianco à Assembléia Legislativa do Estado.

A mensagem a ser enviada à Assembléia Legis
lativa Estadual será a do anteprojeto de lei comple
mentar que dará a forma final de todo o processo da
2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico
Ecológico (ZSEE) e que p~ssará a disciplinar o uso
das terras rurais de Rondônia.

Na impossibilidade de cobrir município por mu
nicípio, vez que as audiências terão que ser regionali
zadas, permito-me sugerir que os municípios sejam
agrupados em torno de um Município-núcleo, que
atrairá os Municípios que lhe são vizinhos e que pos
suam características marcadamente assemelhadas,
com afinidades, no que diz respeito aos recursos na
turais, aos aspectos de sua demografia, dos seus as
pectos socioeconômicos, do uso atual de suas terras,
dos problemas que a utilização dos seus recursos es-

tão causando ou virão a causar, com grande con
fluência nos enfoques a serem discutidos pelo time
do Planafloro-Pnud com os participantes da audiên
cia pública.

Começo exemplificando com uma região que
conheço bem ou, melhor dizendo, que penso conhe
cer, isto porque, como já tive a oportunidade de co
mentar em meu·último discurso, a 2ª Aproximação do
ZSEE, do Planafloro-Pnud, está realmente redesco
brindo Rondônia para toda a sociedade. Em Cacoal
poderia ser efetivada uma audiência pública para a
qual fossem convidados a participar os Municípios de
Ministro Andreaza, Pimenta Bueno, Espigão D'Oeste
e Primavera de Rondônia - cinco municípios, centrali
zados no Município-núcleo de Cacoal.

Um segundo exemplo, Sr. Presidente, seria a
audiência pública que, sediada no Município-núcleo
de Cerejeiras, trouxesse para o auditório, para as dis
cussões, as autoridades municipais, as lideranças
mais expressivas dos Municípios de Vilhena, Colora
do D'Oeste, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pi
menteira D'Oeste. Num terceiro exemplo, agru
par-se-iam em torno do Município de Ariquemes os
Municípios de Cacaulândia, Alto Paraíso, Rio Crespo,
Cujubim e Jamari.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com os
três exemplos que me permiti alinhar, em três audiên
cias públicas, nucleadas em Cacoal, Cerejeiras e Ari
quemes, conseguimos somar 18 Municípios. Claro
está que a liderança técnica do Planafloro-pnud tem
muito mais saber e conhecimento de causa e efeito
para fazer proposições desses agrupamentos de mu
nicípios com afinidade e semelhanças nas suas po
tencialidades e problemas. Poupar tempo e efetivar
as indispensáveis audiências públicas, estas serão
as chaves do sucesso, no caso o grande facilitador
para a aprovação na Assembléia Legislativa Estadual
do Anteprojeto da Lei Complementar da 2ª Aproxima
çãodoZSEE.

Tenho confiança de que, assim procedendo,
muito se economizará em tempo e se conseguirá
dentro dos próximos 45 dias estar com o calendário
das audiências públicas cumprido. Reconheço que o
tempo é muito curto, que o prazo é realmente muito
apertado, mas que muito pior será que não possamos
celebrar a passagem do milênio, com Rondônia re·
descoberta e reprogramada par· um futuro que to
dos, indistintamente, esperaI j mais promissor,
mais rico para a sociedade, ,ri, um desenvolvimento
mais equânime e sustentável.

Um outro aspecto que tenho certeza a realiza
ção das audiências públicas em enC0'1tros regionais
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de Municípios possibilitará será o de que se comece a
socializar um melhor conhecimento às autoridades
municipais, às suas Câmaras Municipais, às suas li
deranças políticas e às forças empresariais da agri
cultura, da pecuária, do comércio, em resumo, às
economias locais, uma passagem da solução de pro
blemas municipais para a discussão de problemas re
gionais.

Discutir suas riquezas, suas limitações e as no
vas propostas que poderão vir a ser encaminhadas,
esta é a proposta; exemplificando, o surgimento de
consórcios rodoviários, o intercâmbio de soluções
para problemas comuns, na área da educação, da sa
úde, da segurança; discutir também em que forma um
conglomerado de Municípios poderá, em conjunto,
discutir problemas comuns e fazer propostas comuns
perante a Assembléia Legislativa Estadual e junto
aos seus representantes na Câmara Federal e no Se
nado. É o caso de se inverter o slogan "pensar glo
balmente e agir localmente"para um outro: "conhecer
localmente e resolver regionalmente ou globalmen
te".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, até o
momento me ative aonde discutir a 2ª Aproximação
do Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE):
a proposta de Municípios-núcleos para a efetivação
das audiências públicas. Passo agora a sugerir que a
equipe técnica do Planafloro-pnud, liderada pelo seu
Assessor Técnico principal, Dr. Eraldo Matricardi,
possa e deva ser enriquecida, complementada, com
o conhecimento e a qualificação de técnicos da Ce
plac/supoc, da EmbrapalCPAF - RO, do Ibama, do
Incra, da Funai e dos órgãos especializados estadua
is, dentre os quais me permito destacar a Emater
RO, por ser aquele que mais de perto vive, conhece e
sabe das peculiaridades regionais e que está assen
tado em quase todos os 52 Municípios do Estado.

° saber da elite rondoniense das instituições
públicas, federais ou estaduais, deverá ter lado a lado
as equipes técnicas interiorizadas dessas mesmas
instituições, para que possam ter a validação dos de
talhes, das minúcias,..,18Jito dos problemas como de
suas possíveis Soluções. É importante e absoluta
mente indispensável que a sociedade civil organiza
da, tais como as lideranças da Federação da Agricul
tura de Rondônia (FAERON), a Federação dos Tra
balhadores da Agricultura FETAGRO, a Organização
r' 3S Cooperativas 'QCER}, o Fórum das Organiza
ções Não-Governó \"jentais e de modo todo particular
a sua Assessoria de Política Agrícola participem exa
'.Istivamente da camnhada.

:

Já sugerimos onde realizar as audiências públi
cas e qual a equipe interdisciplinar e interinstitucional
que deverá levar os detalhes da 2ª Aproximação do
Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Planaflo
ro-pnud. Resta ainda discutir ou sugerir com quem
discutir, para quem passar a nova realidade de Ron
dônia; apropriar as propostas e pleitos interpostos
que possam vir a aperfeiçoar a 2ª Aproximação do
ZSEE, tudo discutido democraticamente, nada de
uma 2ª Aproximação do ZSEE enfiada goela abaixo.

O público que deverá participar em cada Municí
pio núcleo, com a presença dos Municípios vizinhos,
deverá ser constituído das autoridades locais: do Prefe
ito, de seu secretariado, das lideranças das Câmaras
Municipais e de seus Vereadores, das forças eco
nômicas do comércio, da agricultura, dos pecuaristas, dos
madeireiros. Não se poderão esquecer, contudo, as mino
rias, tais como as Organizações Não-Govemamentais lo
cais, associações de produtores, associações de do
nas-de-easa, associações representativas de nossos
irmãos silvícolas, dos extrativistas, dos ribeirinhos, ou
seja, das populações mais'antigas, mais tradicionais.

No curso de cada audiência pública a liderança
do Planafloro-pnud saberá passar as notícias mais
importantes, as definições que realmente sejam de
terminantes de mudanças da nova visão que se pre
tende dar para os novos caminhos de Rondônia; falar
com clareza, com simplicidade, despojado de todas
as palavras herméticas, difíceis, que somente servem
para distanciar o palestrante do público e para tornar
a palestra cansativa, enfadonha e pouco produtiva;
dar chance a que os demais participantes da grupo
central de técnicos convidados também possam con
tribuir com esclarecimentos, com detalhes e refina
mento adequados para cada local das audiências pú
blicas.°intercâmbio dos técnicos sediados em Porto
Velho com os seus colegas interiorizados validará
mais o conhecimento, a verdade que se quer passar.
Somente a título de exemplo, a reunião que poderá
estar centrada no Município-núcleo de Buritis, com a
participação de Monte Negro e Campo Novo de Ron
dônia, poderá resultar improdutiva, com muitos em
baraços, se não estiver presente à audiência pública
um experimentado técnico em assuntos fundiários,
do Incra, para tirar as dúvidas, explicar com seguran
ça e sem mistificações o porquê até agora não foram
regularizadas propriedades com centenas de hecta
res de terra e com alguns milhares ou mesmo milhões
de pés de café plantados e que até hoje não podem
receber financiamentos dos bancos oficiais.

Omesmo comentário seria razoável fazer para
as comunidades que ficam vizinhas às Unidades de
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Preservação, como as Reservas Biológicas e Reser
vas Indígenas. Na ocasião da audiência pública, bió
logos e ambientalistas do Ibama ou da Sedam, assim
como antropólogos ou indigenistas da Funai, deverão
estar presentes, dando o respaldo ao núcleo central
do time do Planafloro-pnud.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma
participação um pouco difícil de conciliar talvez seja a
dos Srs. Senadores e Deputados Federais, dados os
compromissos dos Parlamentares na Capital Federal.
Mas, tão logo esteja pronto o calendário das audiênci
as públicas, o Planafloro-pnud deverá convidar e in
sistir mesmo no quanto é desejável as suas presen
ças.

Já a presença dos Srs. Deputados Estaduais
deverá ser um requisito, diríamos, indispensável, sem
esquecer de que, apesar de já terem sido realizadas
algumas reuniões dos executivos e técnicos do Pia
nafloro-pnud, na Assembléia Legislativa Estadual, os
Deputados Estaduais é que estarão discutindo, vo
tando e aprovando ou não o Anteprojeto de Lei Com
plementar da 211 Aproximação do Zoneamento Soeio
econômico Ecológico.

Fica, claro, Sr. Presidente, que quanto mais pre
sente e participativa for a sociedade de Rondônia, re
presentada por seus multivariados estamentos, ante
as audiências públicas, mais a211 Aproximação do Zo:
neamento Socioeconômico Ecológ'ico será um instru
mento de política de planejamento, de definição de
abertura de novas áreas e de destinação de recursos
para os variados projetos regionais.

A participação da mídia' jornal(stica, seja da
grande imprensa da Capital, aliada aos jornais do in
terior, é de grande importância no sentido de demo
cratizar as informações e ir criando um conhecimento
público dos avanços alcançados no desdobramento
das ,audiências públicas. Não é demais lembrar que
os eventos deverão ter, tanto quanto possível, a co
bertura das rádios eTV locais, para mais rapidamente
disseminar os resultados alcançados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por últi
mo, mas não menos importante, é indispensável re
lembrar aos meus companheiros desta Casa e aos
produtores rurais de meu Estado que as modificações
introduzidas natramitação da Medida Provisória nll 1.511,
de 26 de julho de 1996, que dispunha sobre a proibi
ção de incremento da conversão de áreas f/orestai r

em áreas agrícolas, na Região Norte e na parte no'
da Região Centro-Oeste, foram obtidas por via de L,n
somatório de esforços de políticos da Amazônia, in
distintamente, sem conotação de filiação partidária ou
de origem por Estado.

Desta forma foi obtida, por uma en1enda, a ex
clusão das propriedades ou posses em processo de
regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária (lNeRA) ou
pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de
até 100 hectares, nas quais se pratique a agropecuá
ria familiar.

Esta medida, Sr. Presidente, permitiu que fosse
evitado que Rondônia se transformasse em um vasto
minifúndio, com a aplicação da Medida Provisória
nll 1.511 com a redação original, que impunha a alte
ração da cobertura florestal em apenas 20% da área
da propriedade. A mudança alcançada resultou na re
tomada da aplicação do Código Florestal de 1965,
que definia uma alteração até 50% da área de floresta
de cada propriedade.

Uma segunda emenda acolhida é o reconheci
mento dos esforços de Rondônia, que se dedicou ao
largo de mais de dez anos a uma política de ordena
mento ambiental para a ocupação das terras rurais,
com a adoção e prática do Zoneamento Socioeconô
mico Ecológico (ZSEE), em sua 111 Aproximação, que
data de junho de 1988.

A 21 Aproximação do ZSEE, concluída e inician
do a etapa das audlênciEls públicas, executada numa
escala de 1:250.000 (cada centímetro no mapa equi
vale a 2,5 quilômetros no terreno), aplicou recursos
de US$ 20 milhões. Quando conoluídas as audiênci
as, votada e aprovada a Lei Complementar e sancioi
nada pelo Governador do Estado, as propriedade ru
rais do Estado com áreas maiores de 100 hectares
poderão voltar a utilizar suas áreas, em 50% da área
da propriedade. Assim, Rondônia, porque já está com
o requisito da 2ª Aproximação do Zoneamento
Socioeconômico Ecológico, se livrará da verdadeira
camisa-de-força que lhe foi imposta pela Medida Pro
visória nll 1.511.

Somente este benefício, Sr. Presidente, seria o
suficiente para que os proprietários rurais, as classes
produtoras do Estado reconhecessem e se colocas
sem ao lado da aprovação da 211 Aproximação do Zo
neamento Sooioeconômico Ecológico (ZSEE).

Multo obrigado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não podíamos deixar de ocupar hoje
esta tribuna para saudar o início de uma das obras
mais aguardadas pelo povo e pelas autoridades de
Pernambuco. Trata-se da duplicação da BR-232, que
deverá trazer ao Estado uma série de benefícios em
termos de transporte, segurança e desenvolvimento:
econômico e social.
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Desde o tempo em que ocupávamos uma cadei·
ra no Senado Federal, temos insistido na necessida
de de recuperação e duplicação desSa estrada, que
corta transversalmente o Estado e é responsável pela
mais importante rota estadual. Construída há mais de
25 anos, sem ter merecido qualquer reparação no pe
ríodo, a BR-232 há muito representa um perigo real
para os 11 mil veículos que a utilizam diariamente,
além de comprometer a rapidez do transporte de pas
sageiros e mercadorias.

Considerada a espinha dorsal de Pernambuco,
a rodovia sai de Recife em direção ao oeste do Esta
do, promovendo a ligação entre a Capital e as cida
des do interior. Daí sua decisiva importância para o
desenvolvimento pernambucano, demonstrada pelo
grande e crescente fluxo de veículos nela concentra
do. Finalmente, nossos apelos foram ouvidos, e a ne
cessidade de duplicação foi acatada pelo Governo
Federal, que deverá liberar, para execução das obras
já licitadas pelo DNER, 5 milhões de reais até julho
deste ano.

A primeira etapa dessas obras consistirá, pri
meiramente, na construção de um viaduto de 260 me
tros snbre uma alça da BR-408, facilitando o acesso
ao Terminal Integrado de Passageiros que existe no
local, e, em seguida, na duplicação de quase dois qui
lômetros de pista na saída de Recife para Moreno.
Este, que é o trecho inicial da estrada, apresenta gra
ves problemas no acostamento e na pavimentação, a
despeito dos quase 13 mil e 500 veículos que ali trafe
gam diariamente.

Já o trecho seguinte, que chega até Caruaru, foi
dividido em cinco lotes, a serem planejados e executa
dos um a um; os projetos de engenharia deverão ser
contratados no segundo semestre, para que as obras
possam ter suas licitações concluídas até o final do
ano e sejam iniciadas no começo do ano 2000. Isso
porque, felizmente, a parte dos recursos necessária
ao primeiro lote já foi destacada no Orçamento Geral
da União. A segunda etapa, bem mais onerosa,
abrangendo os mais de 100 quilômetros até Caruaru,
é que ainda não tem fonte de 'recursos definida. As
verbas serão solicitadas ao OGU ainda no próximo
ano, e o estado inteiro torce pela respectiva liberação.

Fica, assim, patente o esforço do Governo Fer
nando Henrique em voltar a investir no imenso patri
mônio nacional que é nossa malha rodoviária. Como
sabemos, nas duas últimas décadas, a ausência de
verbas para o setor foi responsável pelo alto grau de
deterioração das estradas brasileiras, que, além de
antigas - a metade delas tem mais de 20 anos -, vêm
sendo muito mal conservadas. O péssimo estado do

asfalto e da sinalização tem sido causa de toda espé
cie de transtorno nas estradas, desde a dificuldade de
locomoção dos veículos até a ocorrência dos mais
graves acidentes.

É assim, Sr. Presidente, que recebemos a notí
cia da recuperação e duplicação da BR-232 não ape
nas como uma grande vitória para Pernambuco, mas
também como um positivo sinal de retomada dos in
vestimentos na área de transportes no País. No que
se refere a nosso Estado, é certo que a medida aten
derá a uma das demandas mais urgentes e necessá
rias, sendo determinante sob vários aspectos para o
desenvolvimento pernambucano. Esperamos, ainda,
que o projeto continue merecendo atenção por parte
do Governo Federal, para que possa ser concluído
em todas as suas etapas, bom grande proveito não
apenas para o Estado, mas também, é claro, para
toda a Região Nordeste.

Muito obrigado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. no dia 26 de agosto último, encami
nhamos à Presidência desta Casa mais de um milhão
e meio de assinaturas de brasileiros reivindicando a
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a averiguar o processo de privatização do
Sistema Telebrás. O arquivo foi o endereço escolhido
pela instituição, acondicionando o assunto como um
cadáver no armário. E com essa expressão, "um ca
dáver no armárío", que a revista Carta Capital está
trazendo às bancas mais um capítulo do nebuloso
processo de privatização do sistema de telefonia. A
cifra, Sr. Presidente, na matemática dos que se in
dignam com a situação de miserabilidade de milhões
de brasileiros e que sabem da importância dos recur
sos para a saúde, educação e combate à fome, ultra
passa a fabulosa quantia de um bilhão de reais.

Revela a corajosa revista que se encontra na
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro o
auto de infração contra a Embratel, empresa controla
da pela MCIWordCom. A Receita cobra impostos de
vidos no período de janeiro de 1996 a agosto de
1998, por ligações internacionais, entrantes e sain
tes, respectivamente, de 387 e 750 milhões de reais.

Procurado, o Sr. Délio Sérgio Penedo, Presi
dente da Embratel, declarou que a empresa tinha dú
vidas quanto ao imposto de 387 milhões e não reco
nhecia o débito de 750 milhões, porquanto ampara
dos em pareceres de consultorias encomendadas
pelo próprio Governo (leia-se Mendonça de Barros)
por ocasião da privatização.
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o Sr. Délio Sérgio, enquanto Presidente da
Embratel estatizada, dirigiu-se ao Presidente da
Holding Telebrás, à qual reportava-se a Embratel, so
licitando do Ministro das Comunicações Sérgio Motta
estudos sobre trib.utação dos lucros resultantes do
serviço de telefonia internacional.

Em um expediente, dizia tratar-se de questão
analisada e proposta pelo Conselho de Adminis
tração da Embratel. Mais ainda, Sr. Presidente: o Sr.
Délio Sérgio chegou a sugerir ao Presidente da Tele
brás a edição de medida provisória que permitisse o
parcelamento, em 60 meses, da dívida relativa às li
gações do tráfego entrante internacional, reconhe
cendo a dívida. Na Embratel privatizada, o Sr. Pene
do esquiva-se com a surrealista justificativa de que o
reconhecimento da dívida era apenas um gesto de
boa vontade para com a Receita, sem prejuízo de
contestações futuras.

O Sr. Délio Penedo declarou, na quinta-feira
passada, não ter dúvida alguma sobre a inexistência
da dívida com a Receita referente ao tráfego sainte in
ternacional do serviço de telefonia, dúvida que ele
manifestou em março do ano passado, ao tentar
obter das autoridades do Ministério da Fazenda um
parecer normativo reconhecendo a inexistência do
Imposto de Renda sobre tais operações, parecer que
não obteve. Ao contrário, hoje a dívida ultrapassa os
750 milhões de reais e está à espera da devida quita
ção, na Receita Federal do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, à época da consulta do Sr. Pe
nedo, presidia a Holding Telebrás o atual Presidente
da Telefônica, Fernando Xavier Ferreira, subordinado
ao Ministro Sérgio Motta, que comandou o processo
de privatização executado pelo seu futl:lro substituto
e, à época, Presidente do BNDES, Mendonça de Bar
ros. O Sr. Xavier Ferreira, em resposta à consulta, su
geriu que a Embratel ignorasse a dívida com a Recei
ta contraída após 1996; e, o que é mais grave, "lem
brava" que a dívida, de qualquer modo, prescreve de
corridos 5 anos. Era a senha para que a empresa
americana entrasse no leilão. No contexto da privati
zação açodada, ignorar a dívida implicava compro
missos futuros de que, no limite, ela seria extinta pela
cumplicidade solidária do Governo. Bastaria a inape
tência, a simples inércia; inércia que, felizmente, não
prevaleceu na Receita Federal, que diligentemente
está a cobrar o imposto da empresa americana, cuja
receita líquida é da ordem de 30 bilhões de dólares.

Todos ainda se lembram das conversas divulga
das a partir de gravações no BNDES, onde. o Sr. Men
donça de Barros e Sérgio Motta articulavam a favor
dos eleitos para o comando das estatais privatizáveis

e, em especial, os trechos em que '~o Goveino brasi
leiro interessava ter as companhias certas fazendo
proposta no leilão do Sistema' Telebrás..."

Estou enviando mais esta grave denúncia ao
Ministério Público, para ser juntada à representação
que fiz e que foi adotada por unanimidade pelo Pleno,
sobre as irregularidades no processo de privatização
da telefonia brasileira.

Sr. Presidente, mais esta trama, que vem a pú
blico envolvendo a privatização do Sistema Telebrás,
remete-nos à necessidade da imediata instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Não pode esta
Casa fechar os olhos, tapar os ouvidos e, por que não
dizer, os narizes, ignorando "o cadáver guardado no
armário", cuja putrefação é um fato inexorável, a exa
lar odores de corrupção e desmandos que vão to
mando conta das ruas como a provocar náuseas e re
volta.

À Carta Capital e à Receita Federal fica o reco
nhecimento deste Parlamentar e, creio, de boa parte
desta Casa, pela coragem de manter-se fiel à liberda
de de imprensa, coisa rara nesses tempos difíceis, e
o compromisso com o interesse maior da população
necessitada de atendimento público que, em última
instância, é viabilizado com impostos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Passa-se ao

v_. GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Celso.
O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dias atr~ aqui desta tribuna afirmei que o Plano Plu
rianual para o período de 2000/2003, rebatizado, de
"Avança Brasil" e trovejado aos quatro ventos pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, não passa
va de uma jogada de marketlng. Hoje volto a esta
tribuna para insistir nesta tese, agora com novos indí
cios que a comprovam.

Todos se recordam de que o Presidente da Re
pública anúnciou investimentos de mais de 1 ~rilhão

de reais e a geração de mais de 8,5 milhões de em
pregos. O discurso do Presidente da República foi
transformado em artigo pelo Jornal do Brasil, 60m o
título "Desenvolvimento Já", no qual afirmou que o
PPA "é um testemunho de esperança no Brasir.

Toda essa algazarra publicitária, ao ritmo de um
"Pra frente, Brasil", que fez lembrar o jingle do G'ene
ral-Presidente Garrastazu Medici, foi ao ar nos dias
31 de agosto e 1Q de setembro, principalmente. No
dia 2 de setembro, durante seminário realizado pelo
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PSDB, intitulado "Desenvolvimento com Estabilida
de': o então Ministro do Desenvolvimento, Clovis Car-

.valho, .fez discurso defendendo a aceleração do ritmo
do desenvolvimento na mesmíssima linha do seu
chefe, o Presidente Fernando- Henrique Cardoso. A
surpresa é que o Ministro foi demitido por defender o
desenvolvimento poucas horas depois de seu chefe
defender a mesmíssima coisa. Insisto que desenvol
vimento nesse contesto é apenas expressão retórica,
bolada pelo departamento de efeitos especiais do Pa
lácio do Planalto, como veremos adiante.

Ao comparar um trecho da fala do Presidente
Fernando Henrique Cardoso com outro do discurso
do Ministro Clovis Carvalho, constata-se que um e ou
tro disseram a mesma coisa. No final do artigo publi
cado pelo Jornal do Brasil o Presidente Fernando
Henrique Cardoso afirmou o seguinte:

O importante é que, uma vez analisa
do o projeto pelo Congresso, a visão de fu
turo do Brasil nele contida seja capaz de
motivar e orientar efetivamente as ações do
Govemo, dos empresários e de toda a socieda
de. Vou dedicar-me a isso com absoluto
afinco e já orientei meus Ministros para que
sejam como apóstolos, a espalhar pelo
Brasil a boa nova do desenvolvimento.

Já o apóstolo Clovis, no trecho mais controverti
do de seu pronunciamento no seminário do PSDB,
afirmou o seguinte:

A própria criação do Ministério do De
senvolvimento resultou da certeza de que
era preciso buscar uma nova inflexão. O
ataque especulativo em janeiro e a mudan
ça da política cambial nos obrigam a adiar
por alguns meses o que agora se concreti
za.

A mudança do câmbio, aliás, é um
bom exemplo do que afirmei antes. Dá, sim,
para ousar mais, para arriscar mais. Da
mesma forma que a inflação não voltou, a
recessão não se instalou e o desemprego
não explodiu, como previram quase todos;
apressar o passo na retomada do cresci-o
mento não trará o apocalipse. .E o excesso
de cautela, a essas alturas, será outro nome
para covardia.

São palavras do ex-Ministro Clovis Carvalho.
Como se vê, Sr. Presidente, o único pecado de

Clovis Carvalho, que já estava cumprindo a ordem do
seu chefe de espalhar a "boa nova do desenvolvi
mento", foi o de ter insinuado que o seu colega Pedro

Malan pudesse estar sendo tímido demais, ou covar
de, na aplicação da nova orientação do Presidente
Fernando Henrique.

Ao contrário do que afirmam alguns analistas, o
Ministro Clovis Carvalho não caiu porque faz parte do
grupo dos "desenyolvimentistas" que se engalfinham
contra os "monetaristas", capitaneados pelo Ministro
Pedro Malan. Se fosse assim, o Presidente Fernando
Henrique não teria convidado Alcides Tápias, um ho
mem de confiança da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, um desenvolvimentista, para
ocupar o lugar de Carvalho e que, como informou a
Folha de S.Paulo, foi sondado pela primeira vez para
ocupar o cargo, por intermédio do Ministro José Ser
ra, líder dos "desenvolvimentistas".

Clovis Carvalho caiu porque falou demais, por
que pisou na própria língua, porque cometeu um erro
político primário e porque a repercussão negativa em
torno de sua fala foi ainda mais retumbante. Se não
fosse demitido, a credibilidade do Governo perante os
bancos internacionais poderia ficar abalada. Poderiam
também surgir dúvidas sobre a firmeza da verdadeira
orientação do Presidente Fernando Henrique Cardoso
em termos de política econômica, que é de absoluta
fidelidade à cartilha do Fundo Monetário Internacio
nal.

A verdade, Sr. Presidente, é que há muito tem
po - pelo menos desde o ajuste fiscal de janeiro - o
Presidente Fernando Henrique Cardoso já havia re
solvido essa alegada contradição entre monetaristas
e desenvolvimentistas. A partir de janeiro, o Presiden
te Fernando Henrique fez a opção pelos monetaris
tas, nos estritos termos das cartas de intenções assi
nadas com o FMI.

Nesse sentido, o PPA-2000/2003 ou "Avança
Brasil" é uma peça de retórica mesmo, uma jogada de
marketing, um '1actóide" do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, para lembrar a expressão de um
seu aliado, o ex-Prefeito carioca César Maia.

Para perceber isso, Sr. Presidente, basta dar uma
olhada nos jornais de hoje. O Correio Braziliense, por
exemplo, traz em sua página 12 matéria intitulada "Go
verno encolhe a reforma agrária", em que informa que o
Govemo reviu as metas da reforma agrária. Segundo o
Presidente do Incra, Nélson Borges, o valor dos investi
mentos previstos no PPA ficou 2 bilhões de reais abaixo
do que os técnicos haviam proposto, o que vai obrigar o
órgão a assentar menos farryílias do que havia planeja
do originalmente, 70 mil por ano, em vez de 80 mil. Ora,
Sr. Presidente, que plano de desenvolvimento é esse
que corta verbas da reforma agrária?
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Outro dado que demonstra a distância entre a
intenção manifesta do Governo e a realidade é o índi
ce de queda da produção industrial até o mês de ju
lho, calculado pelo IBGE e divulgado hoje pelo jornal
Folha de S.Paulo. De acordo com o IBGE, a produ
ção industrial brasileira caiu 3,5% até julho, mas,
comparada com o mesmo período do ano passado, a
queda foi de 5,3%. Só a indústria de transformação
teve uma queda de 6,5% em julho, completando o 149

mês consecutivo de queda na comparação com os
mesmos meses dos anos anteriores. De acordo com
o Chefe do Departamento de Indústria do IBGE, Síl
vio Sales, para que o ano fechasse com estabilidade,
isto é, com a produção igual à do ano passado, seria
preciso que a produção industrial neste semestre fos
se 4,9% maior que a média mensal registrada em
1998. Mas, nos últimos doze meses, até julho, a
produção industrial foi 3,9% inferior à do período ante
rior. Quem acredita que a indústria voltará a crescer
nesse nível só porque o Presidente da República
anunciou a ''boa nova do desenvolvimento': sem de
fato mudar os rumos da economia que ele julga já ter
mudado com o ajuste fiscal de janeiro?

Como afirmou ontem no Rio de Janeiro o
Embaixador Rubens Ricupero, que ocupa a Secreta
ria-Gerai da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento, ''ninguém vive de esta
bilidade. Ninguém come estabilidade. Crescimento
sem estabilidade é ilusão, mas estabilidade sem cres
cimento é estagnação". Não foi dito por ninguém da
Oposição. Foi dito por um ilustre servidor deste Go
verno, Sr. Rubens Ricupero.

A verdade é uma só. O País hoje vive na es
tagnação econômica que vai ampliando os bolsões
de miséria, o desemprego e o desespero das famílias
de trabalhadores que não conseguem o m-ínimo ne
cessário para a sobrevivência. Mas quais as provi
dências do Governo Fernando Henrique Cardoso
para mudar essa situação? As providências dele são
retórica, propaganda, efeitos especiais. A Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República
acaba de anunciar que, a partir de agora, vai dar ênfa
se a três programas do PPA: saúde, educação e agri
cultura familiar. O próprio Presidente exigiu dos Mi
nistros maior empenho na divulgação de seus progr~

mas. O problema é que o povo, Sras. e Srs. Deputados,
não come, nem veste, nem calça anúncios publicitários.

Muito diferente, no entanto, Sr. Presidente, é o
tratamento que este Governo dá ao grande capital fi
nanceiro e às empresas multinacionais. O economis
ta Paulo Nogueira Batista Jr., em artigo publicado
hoje na Folha de S.Paulo, chama a atenção para a

entrevista concedida pelo Presidente do Banco Naci
onal de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Andrea Calabi, no início da semana, em
que este confirma que a política do Banco, de financi
ar empresas de capital estrangeiro, será mantida,
"sempre que houver necessidade de crédito para in
vestimentos de interesse do País". Calabi afirmou
também que o BNDES poderá destinar às empresas
estrangeiras boa parte dos 20 bilhões de reais previs
tos no seu orçamento de empréstimos para este ano.
E pior: que o BNDES está disposto até mesmo a fi
nanciar a venda de empresas nacionais a grupos es
trangeiros.

Em seu artigo, Paulo Nogueira Batista Jr. disse
muito bem que 'bprojeto de nação do Govemo Federal
inclui, aparentemente, financiar com recursos de um
dos principais bancospúblicos, ironicamente denomi
nado 'Banco Nacional de Desenvolvimento', a desna
cionalização da economia'~ um banco, Sr. Presiden
te, cujos recursos, na sua maior parte, pertencem aos
trabalhadores, recursos do Fundo de Amparo ao Tra
balhador, que, segundo o Sr. Andrea Calabi, vão ser
vir também para financiar a compra de empresas na
cionais pelo capital internacional. Esta é a falsa dis
cussão, o falso dilema entre monetaristas e desenvol
vimentistas nessas mirabolantes atitudes e formas
que adota o Presidente da República.

Sr. Presidente, dinheiro para o desenvolvimento
concreto, para a reforma agrária, para acabar com as
carências na área de saúde e de educação, este não
existe. Mas sobra dinheiro para as multinacionais. O
exemplo mais recente a que assistimos neste ple
nário foi o caso da Ford, que está instalando-se na
Bahia. Sobra dinheiro para desnacionalizar a econo
mia brasileira.

Esse é um despropósito que evidentemente
nós, do Partido dos Trabalhadores, e os companhei
ros dos demais partidos da Frente Democrática e Po
pular, dos movimentos social e sindical do campo e
das cidades, não aceitamos e não aceitaremos.
Como diz a palavra de ordem do 52 Grito dos Excluí
dos, retirada do nosso Hino Nacional, "um filho teu
não foge à luta".

O 52 Grito dos Excluídos, Sr. Presidente, foi
promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil e várias outras entidades da sociedade civil na
última terça-feira, em todo o País, mais precisamente
em 1.300 cidades, dando seguimento à série de mo
bilizações dos partidos de oposição e dos trabalhado
res, de.que fez parte a Marcha dos 100 mil. E o que
quer, o que exige esse movimento?
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Esse movimento exige, como já manifestado
das mais diferentes formas, a criação de uma política
econômica que acabe com o desemprego e garanta
trabalho para todos e distribuição de renda; imple
mentação de políticas públicas que ampliem e melho
rem a rede pública de saúde; acesso à educação de
qualidade e gratuita, em todos os níveis, econstrução
de moradias populares; criação de fundos para a pe
quena e média empresa; reforma agrária e implanta
ção de política agrícola que apóie os pequenos agri
cultores.

O Sr. Zaire Rezende - V. Exa. me permite um
aparte?

O SR. PEDRO CELSO - Com prazer, concedo
o aparte ao nobre Deputado Zaire Rezende.

O Sr. zaire Rezende - Cumprimento inicial
mente V. Ex! pela clareza e lucidez das suas observa
ções. Eu diria, concordando com V. Ex!,. que infeliz
mente o nosso sentido de nação, de pátria, está pro
fundamente atingido. Analisou V. Ex! muito bem as
declarações do Sr. Andrea Calabi, que colocou o
FAT, através do BNDES, à disposição das empresas
internacionais. Nós, lá em Minas, tivemos a instala
ção da Mercedes Benz em Juiz de Fora, com incenti
vos de 250 milhões ao ano, durante dez anos. São 2
bilhões e 500 milhões. V. Ex! lembrou o que o Con
gresso generosamente ofereceu para a Ford ir para a
Bahia, ou seja, 700 milhões, incentivo que depois
caiu para 180, e a Ford aceitou damesma forma, sen
do a segunda empresa de veículos automotores do
mundo. Então, nós percebemos claramente que o
sentido de brasilidade, de amor à Pátria, de país, de
nação, não existe. É importante que "um filho teu não
fuja à luta'~ como V. Ex! bem disse, evamos continuar
nessa luta. Vim aqui para lhe trazer esta solidarieda
de e meus cumprimentos. Muito obrigado.

O SR. PEDRO CELSO - Muito obrigado, nobre
Deputado Zaire Rezende. O aparte de V. Ex! muito
dignifica e enaltece o pronunciamento que faço nesta
tarde de quinta-feira no plenário desta Casa. A ele
será incorporado.

Continuando, Sr. Presidente, Sras. e81's. Deputados,
o que mais pede o 52 Grito dos Excluídos, além da re
forma agrária, da criação de fundos para a pequena e
média empresa? Restrição à edição de medidas pro
visórias e proibição de que sejam reeditadas - essa
triste coisa colocàda na nossa Constituição; manu
tenção de normas de proteção ao trabalho; revisão do
acordo com o Fundo Monetário Internacional; sus
pensão do Programa Nacional de Desestatização; re
dução dos juros; controle das remessas de lucro e ju
ros para o exterior; renegociação das dívidas dos es-

,tados e dos municípios com a União; ressarcimento
aos cofres públicos dos ganhos exorbitantes dos ban
cos com a desvalorização do real e com a especula
ção financeira e empréstimos, como no caso do
PROER; revisão das dívidas e acordos de incentivos
fiscais lesivos ao patrimônio público; garantia de ren
da mínima à população; demarcação das terras indí
genas; execução imediata de um programa de desen
volvimento .da Amazônia, com respeito absoluto às
populações locais e à biodiversidade da região, sem
qualquer ingerência externa e, por último, Sr. Presi
dente, quer reforma descentralizadora que torne o Ju
diciário acessível, eficiente e independente dos de
mais Poderes, incorporando um Conselho de Contro
le Administrativo.

Este é o resumo das reivindicações do 52 Grito
dos Excluídos, que tão bem ecoam da vontade majori
tária e soberana do povo brasileiro, que aqui apoiamos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorge
Costa.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado, sinto-me
muito feliz em poder aparteá-Io, não com o mesmo
brilho com que V. Ex! está fazendo seu discurso, para
também associar-me às preocupações que V. Ex!
está' tendo com o desenvolvimento de nosso p'aís,
com a prioridade' que o Governo Fernando Henrique
deve dar ao desenvolvimento, à economia interna e à
produção de capital interno. Esta é uma preocupação
muito grande, que acho deve ser a de todos os brasi
leiros e partidos da Direita e da Esquerda. Por isso
mesmo, parabenizo V. Ex! por este discurso, embora
não em tom acusatório contra o Governo, mas em
tom de associar-me à sua preocupação, para que o
Governo tome rumo novo em prol do desenvolvimen
to do País, através do incentivo à produção, à econo
mia interna e ao financiamento agrícola a juros com
patíveis com cada região. Enfim, é esse o caminho do
Brasil. Sem produção, não podemos alcançar o de
senvolvimento sustentável. Parabenizo V. Ex!, agra
decendo-lhe a concessão do aparte. "

O SR. PEDRO CELSO - Eu é que agradeço a
V. 8<1, nobre Deputado Jorge Costa, do PMDB do
Pará, que permanentemente tem contribuíd,o nesta
Casa na defesa dos interesses maiores da Nação.
Para mim, é uma honra e um prazer muito grande ter
sido aparteado por V. Ex!! e que tenha contribuído
com o meu discurso. Muito obrigado.

Como se vê, Sr. Presidente, o 52 Grito dos
Excluídos exige o mínimo para garantir a sobrevivên
cia do nosso povo e até mesmo o sistema democráti
co em nosso País, porque a grande verdade é que es
tamos vivendo sob a ditadura econômica do Fundo
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Monetário Internacional, administrada por meio de
medidas provisórias, algumas delas reeditadas su
cessivamente nos últimos quatro anos e meio.

Durante as manifestações do 511 Grito dos
Excluídos, a CNBB - Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil- fez uma propostá que1:fesde já apoia·
mos com entusiasmo. Trata-se da r~alização de um
plebiscito popular da divida externa para o ano 2000.
Por meio dele, o povo será consultado sobre se o
País deve ou não pagar a dívida externa, tantas ve
zes já paga. Mas, além disso, o plebiscito será uma .
oportunidade para que a Nação discuta, de maneira
ampla, a composição da divida, os seus contratos e
reais valores e o modelo que obriga o Brasil a ter uma
dívida dessa natureza e proporção.

Seria ato de muita coragem o Presidente da
República acatar proposta vinda de entidade impor
tante como a CNBB, com a história e a representativi
dade que tem, e levar às ruas a discussão sobre este
drama terrivel que se abate sobre a população brasi
leira: a dívida externa e seu pagamento. Ninguém
tem efetivo controle sobre ela nem sabe seu tama
nho. E ela sangra de forma vil os cofres públicos, au
mentando o desespero, a fome e a miséria do nosso
povo.

Portanto, apóio essa proposta de se realizar um
plebiscito a respeito da divida externa brasileira,
apresentada no 511 Grito dos Excluídos, pela Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil.

Sr. Presidente, ao contrário do que afirmou o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, com esse
plebiscito o Brasil não estaria retrocedendo trinta
anos no passado, não. O mais provável é que estaría
mos avançando alguns anos no futuro. O País preci
sa deixar de ser uma colônia dos interesses do capital
internacional. Precisa afirmar-se soberanamente,
sem que seus destinos sejam manipulados desde
Washington, desde os escritórios do FMI, na Capital
norte-americana.

O Presidente da República também precisa pa
rar com essa história de desqualificar aqueles que se
opõem a ele, que lançam sugestões e propostas.
Mesmo que não goste delas, não deve dizer que são
atrasadas, arcaicas. Ele deveria ouvir o que o povo
tem dito nas ruas e parar com essa tamanha arrogân
cia de querer desqualificar as oposições, como tenta
agora fazer com a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, de forma acintosa.

A propósito, Sr. Presidente, está hoje em Brasí
lia uma nova missão do FMI, comandada pela Econo
mista Teresa Ter-Minassian, que veio fiscalizar o
cumprimento das metas com as quais o Governo se

comprometeu no acordo assinado com o Fundo. Nem
era preciso que ela viesse à Capital Federal sofrer os
efeitos da seca do Planalto Central. O Ministro Pedro
Malan poderia ter-lhe passado por fax ou e-mail os
números que veio buscar, como usualmente ele faz,
sonegando as mesmas informações aos membros
deste Congresso. Tenho um exemplo concreto sobre
isso: até hoje, quase dois meses depois de sua assi
natura, não tivemos acesso ao acordo da dívida do
Distrito Federal assumido pelo Governador Joaquim
Roriz, um documento público que continua secreto,
apesar do requerimento de minha autoria dirigido ao
Ministério da Fazenda.

O Ministro Pedro Malan, Sr. Presidente, é um
homem da inteira confiança do FMI. Por isso, como
afirmou nossa companheira Maria da Conceição Ta
vares, enquanto estiver nessa situação, ninguém vai
mexer com ele. Malan, na verdade, é um funcionário
a serviço daquele organismo. Nesse sentido, pode-se
dizer que é atualmente a principal autoridade brasilei
ra, embora o povo não lhe tenha outorgado tal poder.

O Presidente Fernando Henrique, por sua vez,
reina como a rainha da Inglaterra. Por isso mesmo,
vive repetindo, sem que ninguém acredite, o nhenhe
nhém de que é ele quem manda, é dele a orientação
da política econômica. Os membros do Governo que
não se comportarem de acordo com a orientação do
FMI estão sujeitos à defenestração, como Clovis
Carvalho, que, ao que tudo indica, cometeu o engano
de acreditar que seu papel à frente do Ministério do
Desenvolvimento era o de prc;>rriover o desenvolvi
mento sem aspas, uma ingenuidade que lhe custou o
cargo, mas que teve o mérito de mostrar ao País que
o PPA ou o "Avança Brasil" são apenas peças de
ficção e entretenimento.

A opinião pública brasileira - os trabalhadores,
os empresários, os setores organizados, os milhões
de excluídos - não se deixará enganar por esse dis
curso grandiloqüente do Plano.Plurianual como a
quinta essência da melhor coisa que existe, porque,
como já disse desta tribuna, o Presidente da República
já possui instrumentos aprovados por esta Casa para
tocar uma política econômica que combata o desem
prego, distribua renda, ataque as questões centrais
dos problemas sociais e dê um pouco mais de vida a
nossa população ou pelo menos amenize seu sofri
mento.

O Brasil está percebendo que todas as mano
bras levadas a efeito por Fernando Henrique Cardoso
com certeza não surtirão os efeitos que ele e os dele
esperam. Esse Plano Plurianual é uma peça de ficção,
mais uma grande jogada de marketlng dos que ten-
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tam passar à opinião pública somente imagens e não
fatos concretos que possam minorar e dar mais tran
qüilidade ao nosso povo.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Pedro Celso,
o Sr. Themístocles Sampaio, § 2!2 do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Walde
mir Moka, § 2!2 do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Tem
V. Ex! a palavra, por dez minutos, para uma Comuni
cação de Liderança pelo PSDB.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. conversando na manhã de
hoje pelo telefone com o Dr. Paulo Quezado, Presi
dente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Ceará, S.S! me fez ver a necessidade de lançarmos
desta tribuna apelo ao Ministro da Previdência e
Assistência Social no sentido de que diligenciasse
providências para pagamento de milhares de aposen
tados, principalmente aqueles do campo, que já estão
com processos transitados em julgado. à espera de
precatórios que não se implementam, do pagamento
que minoraria seu sofrimento. São tantos os casos
pendentes, e esse dinheiro representaria, neste mo
mento de tantas dificuldades, a solução para os pro
blemas de subsistência.

Eu disse ao Dr. Paulo Quezado que, a par do
apelo que faria desta tribuna, queria dar a ele ciência
de projeto de nossa autoria que regulamenta o art. da
Constituição Federal que fixa pequeno valor para as
causas transitadas em julgado, valor que deu origem
aos Juizados de Pequenas Causas. Espero que
meus pares apreciem o mérito desse projeto, que se
encontra na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, aprovando-o no menor espaço de tempo,
para que essas demandas cheguem com mais rapi
dez a um final que atenda a direito líquido e certo de
muitos dos nossos irmãos, que, por lhes faltar a ex
pressão do poder econômico, nem sempre têm a sua
disposição aqueles advogados das bancas mais fes
tejadas que acompanham de perto todas as causas,
ficando à mercê de uma Defensoria Pública insufici
ente para acolher a quantidade imensa de processos
que tramitam nas varas estaduais ou federais. E o
que ocorre é que esses homens de idade mais avan
çada vão morrendo, vão desaparecendo, e o direito à

sucessão, àquilo que requereram, torna-se quase im
possível de ser recebido, porque teria de juntar tantos
quantos espalhado$-Brasil afora que fizessem jus ao
direito reclamado.

Portanto, Sr. Presidente, nesta hora fica não só
o apelo que faço ao Ministro da Previdência, mas mui
to mais aos Ministros da área econômica, àqueles
que liberam os recursos de acordo com as receitas,
no sentido de que priorizem o pagamento dessa gen
te humilde, dessa gente modesta, como o aposenta
do rural, que, mais do que qualquer outro, precisa re
ceber o que a Justiça já lhe reconheceu como devido.
E o precatório passa a ser uma peça de ficção, criada
pela lei, para não pagar nunca ou para que nunca es
ses nossos pobres irmãos tenham acesso ao que a lei
lhes assegura.

Quando vejo destinação de recursos para re
giões mais desenvolvidas do que a nossa, para obras
que eu não diria não serem importantes, mas que não
são tão prioritárias quanto assegurar a vida ao cida
dão, pergunto-me: não é chegada a hora de estabele
cermos como prioridade a melhoria da qualidade de
vida do cidadão?

Ou o Estado não se estrutura para dar melhores
condições de vida, ou o Estado não se mantém com
os recursos dos nossos impostos, para promover a
felicidade da gente brasileira. Ora, é para isso que o
Estado se organiza; é para isso que somos manda
dos para as Casas Legislativas e outros para o Poder
Executivo. Somos pagos com o dinheiro deste povo
para olhar e sentir de perto suas angústias e sofri
mentos. Ninguém melhor do que nós, Sr. Presidente,
companheiros Deputados, que percorremos as ruas,
que andamos na zona rural, que freqüentamos as pe
riferias dos centros urbanos, para recolher essa inqui
etude e esse clamor, tantas vezes mostrados da for
ma mais crua e dura, que aflige o povo brasileiro.
Além da estabilidade que eliminou o imposto perver
so da inflação, há necessidade de que se estabeleça
a prioridade pelo homem, pelo crescimento econômi
co. pela melhoria da qualidade de vida do nosso
povo.

Neste momento em que vamos discutir o Plano
Plurianual de investimentos, e em que o Presidente
mostra que 60% dos récursos estão destinados à
área social, esperamos que realmente esses recur
sos passem a ser nossa preocupação primeira. Além
do mais, ao votarmos e ao discutirmos, que atente
mos para os dispositivos constitucionais que dizem
que os recursos têm de ser direcionados proporcio
nalmente à população residente em cada região. E aí
não seria um favor, mas um atendimento à norma
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constitucional, o atendimento ao princípio que escre
vemos para a correção das desigualdades.

Por essás razões, companheiros Deputados, é
que, depois do apelo do Presidente da OAB do meu
Estado, espero que os Assessores Parlamentares,
que colhem as notícias, que ouvem os discursos, que
anotam as manifestações, levem com celeridade aos
seus Ministros o clamor dessa gente mais humilde do
País, que está pedindo o que não deveria pedir, mas
que, por ser de direito, deveria, sim, exigir o que es
crevemos nas leis que regulam as regras de convi
vência na sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Con

cedo a palavra ao Deputado Zaire Rezende, do
PMDB de Minas Gerais.

O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, morreu D. Hélder.
Morreu o Pe. Hélder, como ele gostava de ser chama
do. Um homem que escolheu 'a Igreja para, durante
cinqüenta anos, lutar a favor dos excluídos, contra as
injustiças e as desigualdades. Mas ele mesmo se fez
um excluído.

Conheci D. Hélder - estudei Medicina no Rio de
Janeiro, na Praia Vermelha - quando S. Ex! ainda era
Pe. Hélder, andando de bonde, no estribo do bonde,
com sua batina preta e seu chapéu preto.

Depois que passou a ser bispo, auxiliar de
D. Jayme Câmara, no Rio de Janeiro, excluído da
pompa, costurou o solidéu no fundo do seu chapéu 
naquele tempo os bispos usavam um solidéu vermelho
em sinal de distinção -, porque, toda .vez que tirava o
chapéu, o solidéu saía com o chapéu. Continuou an
dando de bonde, muitasvezes no estribá do bonde, na
busca de proximidade, de identificação cóm o povo,
com os mais simples, sem qualquer diferenciação.

Suas missas impressionavam. No momento da
consagração, levantava os dois braços para o alto e
olhava para cima. Tínhamos a impressão de que
olhava para Deus. Era uma missa perpassada de fé e
de amor, esse mesmo amor q~e_cjt;lrramava por todas
as pessoas.

Foi transferido para Olinda, em Recife. Não quis
habitar o Palácio do Bispo. Aliás, é estranho. Por que
palácio? Deveria ser Casa do Bispo. Mas ele não oquis
habitar. Utilizava-o apenas para disfarce. Foi morar nos
fundos de uma igreja. Algo pequeno. Abriu o Palácio
para outras atividades, inclusive atividades culturais,
ponto de encontro para vários segmentos sociais.

Estive em Recife no período da revolução - re
volução essa que considerava Pe. Hélder um subver
sivo. Telefonei para ele. Queria dar-lhe um abraço de

solidariedade, de amizade. Eu sabia que ele era per
seguido, sabia que tinha grandes dificuldades. Aten
deu ao telefone, falou pouco comigo e, logo, desligou.
Inicialmente fiquei constrangido, triste mesmo, e
questionei: por que D. Hélder me atendeu assim, de
forma aparentemente tão sem atenção? Mais tarde
entendi. Ele sabia que seu telefone estava permanen
temente grampeado pelos que controlavam a Revolu
ção e, ele, na sua delicadeza, quis poupar-me de
qualquer dificuldade. Pouco tempo depois, o alpen
dre dà casinha de fundos da igreja onde morava foi
metralhado.

D. Hélder trabalhou muito, até que foi obrigado a
entrar na compulsória, com 75 anos de idade, conti
nuando no mesmo local, escrevendo. 'Impressionava
em sua pessoa a tranqüilidade, serenidade e paz.
Deus lhe deu uma vida longa, noventa anos. Sei que
morreu em paz. No dia anterior, ouviu cantos grego
rianos durante toda a tarde. D. Hélder morreu com
simplicidade. Era um amante. Amou a Deus, amou
aos homens, amou ao mundo, amou aos brasileiros.
Era destemido, guerreiro, quixotesco, talvez, mas um
poeta na sua maneira de viver a vida, peJeando, guer
reando, ao mesmo tempo sabendo buscar o belo nes
sa sociedade tão desigual. Rendo-lhe hoje essa ho
menagem fraterna, de quelTl muito o admirou.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso apresentou, como
é de sua obrigação, o Plano Plurianual de Investimen
tos 2000-2003, que estendeu mais um pouco, bati
zando-o de Plano Avança Brasil, retornando à sua
campanha eleitoral. Essa medida foi uma saída emer
gencial, pois está amargando profunda e acentuada
queda-no seu índice de popularidade. Esse fato não
está ocorrendo por acaso. Diria que S. Ex!, na sua po
lítica, está sendo perverso com os seres humanos,
com o idoso, com o trabalhador, com o empresário
nacional de todos os níveis. Só tem um setor com o
qual S. Ex! não está sendo perverso: o setor financei
ro. Este, realmente, é privilegiado.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso está
pressionado pelos movimentos de massa. Tivemos
aqui em Brasília e em todo o País vários movimentos,
que surgiram espontaneamente, como o Movimento
dos Caminhoneiros. Não houve estímulo político al
gum. Esse movimento surgiu pela absoluta impossibi
Iidàde de os caminhoneiros enfrentarem a cruel situa
ção do momento. Tivemos aqui os produtores rurais,
a quem S. Ex! chamou de caloteiros. Não concordo
com isso. Existem caloteiros em todas as áreas. A
maioria desses produtores rurais realmente está
amargando dificuldades. Cerca de 1milhão de propri-
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etários rurais perderam suas propriedades para ban
cos ou venderam para outros nos últimos quatro anos
do Governo Fernando Henrique Cardoso. E; desse 1
milhão de proprietários que perderam suas proprieda
des, 85% tinham menos de cem hectares, vinte al
queires e pouco, pequenos proprietários. Apesar de
ser dito que a Marcha dos Cem Mil foi impulsionada
por partidos e sindicatos, havia seguramente de 70 a
80 mil pessoas. O povo na rua, o povo se manifestan
do pelos mesmos motivos do passado. É indignação,
é insatisfação, e, sobretudo, desesperança nesse
projeto que está em prática no Brasil.

Esse projeto, estendido para o Avança Brasil,
tem algumas coisas que chamam a atenção. Por
exemplo, o PPA foi elaborado pelo Consórcio Brasi-'
Iiana, coordenado pela empresa internacional Booz &
Alling, que fez esse trabalho para o Ministério do
Orçamento e para o BNDES. Eu pergunto: por quê?
Por que uma empresa internacional? Esse projeto
procurou determinar os eixos nacionais de integração
e desenvolvimento para uma ação coletiva do Estado
e da iniciativa privada. Por quê? Se isso é tão impor
tante, por que entregar esse projeto para uma empre
sa internacional? Isto realmente nos preocupa. Mas
quando damos uma rápida pincelada no Plano Plurianual,
percebemos que, apesar de todo o vigor da propa
ganda, do alardeamento de 8 milhões e 500 mil em
pregos, vão ser aplicados 165 bilhões de reais em
oito anos, ou seja, 20 bilhões, 625 milhões por é:!-no.
Vinte bilhões? .

Sabemos que para o próximo ano, no Orçamen
to, está previsto o pagamento de juros. Onde vamos
buscar recursos? Fala-se numa participação da iniciati
va privada. Ouvimos pela imprensa líderes da iniciati
va privada dizendo que não foram consultados nem
chamados para fazer essa parceria.

Pergunto à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação da Câmara: é possível determinar uma
despesa sem apontar a fonte da receita? As fontes
não estão claras, não estão explicitadas. Seria, en
tão, um projeto inconstitucional? Não sei. Diria que há
prioridade básica para a infra-estrutura, mas in
fra-estrutura ligada à atividade econômica.

Ouço, com prazer, o Deputado Waldir Pires.
O Sr. Waldir Pires - V., Ex! sabe com que apre

ço o escuto sempre e como esta Casa consagra a
V. Ex! uma simpatia que é, realmente, digamos as
sim, uma contraprestação às suas ações, ao seu
comportamento, ao seu caráter. Até quando vamos,
Deputado Resende, suportar tanta mistificação, tanta
mentira? Até onde o núcleo de exercício da soberania
nacional pode suportar uma agressão dessa nature-

za? Ou seja, como pode o Plano Plurianual do n'osso
País ser elaborado por uma comissão de técnicos es
trangeiros? Parece-me que se trata de um país já co
lonizado. É possível admitir tamanha falta de dignida
de no exercício da direção política deste País? Na ex
planação inicial, V. Ex! falou sobre D. Hélder Câmara,
da voz daquele pastor admirável, da sua lealdade, da
sua luta pelo nosso povo, a rigor, do desafio da nossa
civilização de tentar fazer com que o Brasil um dia se
tornasse um país de todos os brasileiros. D. Hélder
Câmara pregava a solidariedade, a atenção aos hu
mildes, tinha a vista voltada para os sofrimentos da
população, pregava como um cristão extraordinário,
não apenas aqui, mas também em toda parte. No fun
do ele era a alma do Brasil, do País querendo resga
tar o seu destino, cujas direções políticas se constituí
ram sempre em divisão da sociedade brasileira e que
durante tanto tempo aspirou à obtenção da nossa ca
pacidade de definir não apenas caminhos puramente
materiais e econômicos, mas de solidariedade e fra
ternidade, que possibilitem a união do povo. Depois
da invocação de D. Hélder Câmara, V. Ex! nos traz
essa informação deplorável. Quero registrar minha
solidariedade à sua linha de análise política e à sua
luta, que conheço de muitos anos e de sempre.
Vamos ser capazes de desmistificar esses fariseus.
Vamos dizer ao povo que insista nos movimentos po
pulares, nas ruas. Façamos marchas de cem mil, fa
çamos, todos os setores, movimentos para mostrar
que o povo brasileiro, com o seu ânimo, vai organizar
- não por meio desses traidores do destino - socieda
de que nos caiba a todos. A construção dessa socie
dade depende exclusivamente de nós. Continue sua
trajetória, Deputado Zaire Rezende. Estamos todos
muito atentos. Somos amigos e companheiros de
V. Ex! nessa jornada.

O SR. ZAIRE REZENDE - Sensibilizado, agra
deço a V. Ex! o aparte, que incorporo ao meu pronun
ciamento. Nobre Deputado Waldir Pires, há anos
também acompanho a sua trajetória, a sua luta, a sua
ideologia, as suas dificuldades e a sua coerência.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorge
Costa.

O Sr. Jorge Costa - Deputado Zaire Rezende,
é uma grande satisfação ouvi-lo nesta tarde memo
rável sobre assunto tão importante. V. Ex! enaltece
D. Hélder Câmara, esse grande sacerdote que ensi
nou o Brasil a respeitar 'os seres humanos. Poderia
até abrir mão de aparteá-Io neste momento, mas me
sentiria frustrado se não o fizesse, depois de ouvir
V. Ex! e o nobre Deputado Waldir Pires. S. Ex! falou
sobre D. Hélder, política nacional, falsidade ideológi-
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Técnica Federal, inclusive aquelas que exijam inspe
ção do produto, conforme estabelecido pelos órgãos
públicos competentes, será por eles realizada, no
curso do despacho aduaneiro, em coordenação com
a Secretaria da Receita Federal, na presença do im
portador ou de seu representante qualificado.

Art. 32 O produto importado apreendido por não
conformidade à Regulamentação Técnica Federal
será mantido, por prazo fixado pela Secretaria da Re
ceita Federal, em armazenagem às custas do impor
tador, até que este promova a respectiva adequação
ou providencie sua exportação.

Parágrafo único. Esgotado o prazo fixado nafor
ma do caput sem que as providências nele previstas
tenham sido tomadas pelo importador, será declara
do o perdimento do produto importado e providencia
da sua destruição, não se admitindo, a qualquer títu
lo, sua comercialização no mercado interno.

Art. 42 O importador que apresentar documenta
ção falsa relativa à certificação de conformidade ou
que fizer declaração dolosa quanto à conformidade
do produto importado, além das sanções previstas
em lei, estará sujeito a:

1- multa de até 500% sobre ovalor global da im
portação irregular;

" - suspensão da licença de importador por até
5 (cinco) anos.

Art. 52 Os órgãos públicos a quem compete ex
pedir e fiscalizar o cumprimento da Regulamentação
Técnica Federal deverão mantê-Ia atualizada com as
respectivas alterações junto à Secex.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A globalização do espaço econômico constitui
hoje realidade inarredável. A abertura econômica e a
multiplicação do fluxo de comércio exterior desenhou
um novo cenário que não comporta lacunas institucio
nais.

As relações comerciais externas precisam, po
rém, ser disciplinadas, não com objetivo de proteção
da produção nacional, mas visando preservar a quali
dade dos produtos, em respeito a consumidor nacio
nal.

Por outro lado; se especificações técnicas de
qualidade e segurança são exigidas da produção na
cional, não há qualquer razão legítima para não exigir
que a produção importada também a elas se sujeite.

Neste particular, é condenável que não exista
qualquer lei regulando a matéria. As determinações
existentes, todas em nível de legislação secundária,

não permitem a eficiência operacional que se espera,
em uma área em que a proteção do consumidor, a
promoção da concorrênCia justa entre a produção na
cional e a importada são, no mínimo, exercício legíti
mo de soberania.

Existindo como existe toda uma estrutura de ór
gãos públicos qualificados, uma regulamentação téc
nica brasileira que se moderniza e não discrepa das
regras internacionais, um Sistema Brasileiro de Certi
ficação aprovado por um colegiado ministerial, o Con
selho Nacional de Metrologia, Normalização e Quali
dade Industrial-CONMETRO e integrado por institui
ções de nívef técnico adequado, selecionadas e cre
denciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Nor
malização e Qualidade Industrial - INMETRO, é in
justificável que o País não proteja com eficiência seu
cidadão e imponha à indústria nacional normas de
qualidade que não verifica com eficiência no produto
similar importado.

As normas da regulamentação técnica são pro
dutos das institu!ções públicas a quem confiamos o
desenvolvimento, o gerenciamento e a administração
de nóssas leis e políticas públicas. Devem, portanto,
fazê-lo com eficiência, com uma estrutura legal que
lhes garanta a ação, não se sujeitando a conceitua
ções ingênuas que não servem ao cidadão nem ao
produtor nacional e que entendem ao contrário o prin
cípio de não distinção entre a indústria nacional e a
estrangeira.

De fato, o que se pretende no projeto é tornar
eficientemente aplicadas ao produto importado as
disposições, que embora previstas no Código de Pro
teção e Defesa do Consumidor, não encontram espa
ço para serem impostas com a eficiência que l!'Ie dará
a sujeição ao licenciamento condicionado à apresen
tação de certificado de conformidade aceito pelos ór
gãos a quem compete expedir a Regulamentação
Técnica Federal e a efetiva verificação de cumpri
mento das normas, no curso do despacho aduaneiro,
momento que antecede o ingresso no mercado de
consumo nacional.

Admitindo-se, como se admite em certas condi
ções, a declaração de conformidade pelo próprio im
portador, procura-se evitar eventuais entraves buro
cráticos, embora ela seja verificada e se for o caso,
penalizada, na ocorrência de dolo.

O produto não conforme tem impedido seu in
gresso em território nacional, podendo unicamente
ser exportado, não cabendo sua incorporação ao pa
trimônio público, por razões óbvias.
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o projeto intenta varrer a deslealdade que re
presenta a concorrência dos importados que não pa
gam o preço da qualidade.

Temos plena convicçao'que o profetdter'a re
ceptividade nesta Casa, merecendo o apoio dos ilus
tres Pares.

Sala de Sessões, 9 de setembro de 1999. 
Deputado Antonio Kandlr.

INDICAÇÃO N2 467, DE 1999

Sugere a adoção de providências
emergenciais visando o atendimento às
vítimas da seca, no Estado da Paraíba.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional,

O Deputado Federal que a esta subscreve diri
ge-se a V. Exll para expor e, no final, sugerir o que se
gue:

1) O Estádo da Paraíba vive hoje o
maior drama de sua história, em virtude da
maior seca já registrada em toqos os tem
pos. Os principais mananciais d'água estão
com sua capacidade de armazenamento re
duzida entre 70% e 50%, conforme estudos
em poder da Superintendência de Desen
volvimento do Nordeste (SUDENE), órgão
vinculado a esse Ministério.

2) Sensível ao drama da seca, o Go
verno Federal, em parceria com o Governo
do Estado, instalou e decidiu manter as
Frentes Produtivas de Trabalho, abrigando
110 mil trabalhadores rurais sem-plantio,
sem-safra e sem-rumo, mediante uma re
muneração mensal de R$60,00 (sessenta
reais). As "Frentes" seriam desativadas em
junho próximo passado.

3) Para a cobertura do pagamento da re
muneração dos emergenciados, o Governo
Federal repassa mensalmente R$5.909.000,OO
(cinco milhões, novecentos e nove mil reais) e o
Governo Estadual oferece como contra-partida
R$1.430.000,OO (hum milhão, quatrocentos e
trinta mil reais).

4) Os efeitos da seca, no entanto, se
alastram. Há, em todo o Estado, 40 mananci
ais completamente secos. Outro tanto está
com o nível de armazenamento d'água entre
1% e 5%. A fome aumenta e duplica o núme
ro de vítimas. Se ontem não havia água para
plantar, hoje também falta água para beber.

5) A Companhia de Água e Esgoto da
Paraíba (CAGEPA) já desativou 35 siste-

mas de abastecimento d'água. Outros 41
estão funcionando intermitentemente. Há
vários sob forte racionamento. Nenhum está
funcionando em condições normais.

6) A continuar neste ritmo - e conside
rando que as previsões de chuvas para o
próximo ano são pessimistas - a Paraíba
passará a viver no mais completo estado de
calamidade pública.

7) Embora se saiba que a solução
para o problema da seca no interior do Nor
deste passa, necessariamente, pela trans
posição de águas do Rio São Francisco,
conforme já anunciou V. Ex'!, igualmente é
certo que medidas pontuais precisam ser
adotadas, como forma de se buscar diminuir
o drama das vítimas de tão nefasto fenôme
no climático.

DIANTE DO EXPOSTO, é de se reivindicar a
V. Exll a adoção das seguintes providências:

a) a conversão das Frentes Produtivas
de Trabalho em um Programa de Renda Mí
nima com duração de 5 (cinco) anos, já que
os efeitos da seca permanecerão ainda que
haja inverno futuramente e porque os bene
fíciários desse programa emergencial inte
gram a procissão de 'excluídos do sistema
produtivo estadual. São pessoas que, mes
mo em situação de normalidade, viv,em aba
ixo da linha de pobreza.

b) A duplicação do'número de alista
dos nas frentes produtivas de trabalho, pas
sando dos atuais 110 mil para 220 mil traba
lhadores rurais, o mesmo ocorrendo com os
demais Estados do Nordeste que guardem
identidade de problemas com a Paraíba.

c) A imediata liberação dos recursos
consignados no Orçamento Geral da União
para a rubrica "abastecimento d'água", um
direito líquido e certo do Estado da Paraíba.

d) A Liberação emergencial de
R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), ex
tra-orçamento, para a perfuração de 200
(duzentos) poços artesianos profundos, de
modo a evitar o colapso total nos sistemas
de abastecimento d'água dos municípios
paraibanos.

É o que fica como reivindicação legítima e
oportuna, na expectativa do acolhimento.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1999. 
Deputado Inaldo Leitão, PMDB/PB.
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toral plena de igualdade, através da desincompatibili
zação dos governantes, tudo em harmonia com o pa
rágrafo único do art. 12 da Carta Federal: todo poder
emana do povo, expressão fundamental do princípio
democrático republicano.

Sala das Sessões, 15 de junho de 1999. 
Deputado Inaldo Leitão, PMDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na reunião ministerial que presidiu ontem, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso recorreu a um tipo
de linguagem cifrada, por meio da qual caracteriza a
existência de uma guerra no País. Segundo o Presi
dente da República, o Governo enfrenta uma guerra e
dela sairá vitorioso.

Sr. Presidente, resta saber qual é a guerra e
contra quem é praticada. Há, de fato, uma guerra, e
nela perdem o povo e o País. O Governo vem subme
tendo o povo à mais elevada insensibilidade social já
registrada na história republicana. Voltou definitiva
mente as costas para os trabalhadores e para os po
bres, assistindo indiferente ao verdadeiro genocídio
que se abate sobre parcela da população, que morre
de inanição porque ele se omite. No País batem-se
recordes de desemprego, de evasão escolar e de ca
lamidades sociais recorrentes.

Essa guerra também se caracteriza por um pro
cesso de destruição, que vai atingi~do as bases da
nacionalidade e corrompendo o próprio Estado brasi
leiro. Tem como resultado o mais perverso processo
de desindustrialização de que se tem notícia, que
também corrói a base científica e tecnológica que o
Brasil formou ao longo de décadas de esforço de
seus cientistas, de seus pesquisadores, e hoje a ciên
cia e a tecnologia no Brasil vêem-se praticamente
abandonadas.

O Presidente confessa, de maneira até cínica,
que pratica essa política por convicção e que acredi
ta na política de entreguismo. O Presidente Fernan
do Henrique muitas vezes se compara a um dos três
maiores Presidentes entreguistas da História do Bra
sil. Compara-se a Campos Sales, que foi o responsá
vel por uma espécie de salazarismo precoce que mer
gulhou o Brasil na República Oligárqui.ca, que sobre
viveu até os anos 30. Ao lado de Dutra e de Castelo
Branco, forma o trio mais entreguista que passou pela
Presidência da República em nosso País.

É compreensível, portanto, o horror que o Presi
dente Fernando Henrique tem à chamada Era Var
gas. Esse horror não vem pelos defeitos do Governo
Vargas, mas pelas suas virtudes. Nesse Governo,
boa parte das conquistas sociais foram alcançadas, e
o Brasil alcançou um relativo processo de industriali
zação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a

pal~iVra pela Liderança do PT, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exª a palavra, pela Liderança do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT..,. SP. Como Líder.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, participamos, na Comissão de Agricultu
ra e no Plenário da Câmara dos Deputados, de en
frentamento político para buscar uma solução para a
(:lívida da agricultura. Na Comissão de Agricultura, fi
zemos acordo transparente e público sobre as pro
postas do PT para o projeto que trata do endivida
mento da agricultura.

É sempre bom repetir que nossas principais pro
postas para moralizar o projeto, produzir justiça social
e abrir uma perspectiva para a agricultura brasileira
baseavam-se em quatro' pontos essenciais. Aqueles
que pegaram o dinheiro e desviaram da sua finalida
de não podem ser contemplados; os bancos que pra
ticaram irregularidades nas dívidas devem sofrer as
conseqüências disso - portanto, não deve incidir no
Tesouro, e sim nos bancos; deve haver um critério de
negociação diferenciado para o pequeno e o minipro
dutor rural; e o limite da dívida para negociação deve
considerar um teto de até 200 mil reais da cédu
la-mãe, da dívida originária, segundo emenda que
apresentamos, a qual será apreciada no Plenário pro
vavelmente na semana que vem.

Sr. Presidente, entendemos que esse debate é
fundamental para buscarmos uma solução para a cri
se da agricultura brasileira. Já expusemos os dados
sobre a transferência de renda da agricultura para ou
tros setores, já mostramos, por meio de artigos e de
debates, como a agricultura, com essa taxa de juros e
com o preço dos insumos, inviabiliza-se tanto para a
produção no mercado interno como para disputar as
exportações. Considerando que a agricultura é o se
tor que mais emprega, se temos como objetivo resol
ver o desemprego, ela não pode ser submetida à lógi
ca do modelo neoliberal e à política econômica do
Governo.

O projeto que foi debatidQ e negociado na Co
missão de Agricultura possibilitava a discussão de
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uma política agrícola. Queremos debater sobre uma
nova·política agrícola para o País.

Nós da bancada do PT, principalmente os compa
nheiros do núcleo agrário, que- acompanham a Comis
são de Agricultura, estamos apresentando projeto de lei
que determina os limites e critérios do financiamento da
agricultura, relacionando, portanto, o limite do financia
mento com a dimensão do projeto - quanto maior o pro
jeto, menor o financiamento - e estabelecendo critérios.
O Governo declarou que meia dúzia concentrava boa
parte da dívida, mas a culpa é dele próprio, que, como já
afirmei, deixou concentrar essa dívida na mão de pou
cos e deixou bem claro que esses grandes devedores
que desviaram a finalidade do crédito estavam fora do
substitutivo da Comissão de Agricultura.

Sr. Presidente, estamos apresentando projeto
de lei assinado por mim e por vários Deputados que
acompanham essa área estabelecendo, de maneira
conseqüente, como devemos tratar o financiamento
agrícola daqui para a frente, quais serão os recursos
e os limites para o crédito rural, porque se não discutir
mos essa questão poderemos ter graves problemas
com a agricultura brasileira.

O Partido dos Trabalhadores, que luta pela re
forma agrária, também luta por uma política agrícola
que viabilize a agricultura brasileira e garanta estabili
dade ao pequeno, médio e miniprodutor rural.

Essa situação é socialmente explosiva. É econo
micamente grave o que está acontecendo com a agri
cultura. Não vamos nos iludir com essa safra que foi
anunciada e comemorada pelo Governo. O potencial do
Brasil é para uma safra muito maior. Nós não estamos
potencializando a nossa agricultura. Há uma quebradei
ra geral, porque diminui a terra que está sendo destina
da para a agricultura. Estão se fechando empreendi
mentos agrícolas. O número de pessoas que deixa a
agricultura aprofunda a crise social nas cidades. E nós,
coerentes com a posição de defender uma reforma
agrária massiva efinanciamento para a reforma agrária,
também apresentamos este projeto no sentido de pen
sar a agricultura daqui para frente.

Por isso, Sr. Presidente, faço questão de fazer
este comunicado, para conhecimento da Casa e do
País, porque vamos dar éontinuidade anossos proje
tos, de modo a enfrentarmos a crise do financiamento
da agricultura brasileira. Assim como fizemos no caso
da dívida, estamos fazendo' agora com o financia
mento e queremos enfrentar o debate de uma nova
política agrícola para o nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Passa-se ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Walter Pinheiro,

pelo PT.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re

visão do orador.):- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
o Governo anunciou o seu PPA, que nós poderíamos
até dizer que são as "novas" - entre aspas -, velhas e
nunca implementadas boas intenções.

O programa apresentado pelo Governo de FHC,
visando exatamente combater as críticas e tentar se
contrapor a uma indignação que já contagia o País
contra ele, é da ordem de 1,1 trilhão de reais, e tem a
perspectiva de apontar para o desenvolvimento do
País. É o que o Governo chama de prioridades, como
chamava no seu Projeto Brasil em Ação, que agora é
Avança Brasil. Aliás, a seta deve atingir um topo e de
pois voltar ao chão, para o lugar de onde o projétil que
o Governo tenta lançar partiu.

Mas podemos ver que há uma série de falácias
em relação a esse projeto. A primeira questão central
é que o Governo destina, pelo menos nas palavras e
no papel, 585 bilhões de reais para o período de 2000
a 2003, dizendo que vai gastar no social. Isso repre
senta 60% dos recursos totais.

Mas já se começa a notar a malandragem, a
verdadeira intenção do Governo. Nesse universo de
recursos, está embutido o chamado benefício da Pre
vidência. Então, ele está admitindo que parte consi
derável dos recursos pagos como benefícios, como
aposentadoria, já está no âmbito social.

Se subtrairmos esses recursos, que devem ser
honrados por serem previdenciários, a tão propalada
intenção social de 60% cai consideravelmente, para
19,8%.

É preciso ir mais além. Na realidade, o Governo
faz festa com o chapéu alheio. Se nesse aspecto in
clui as verbas da Previdência, no noutro, anuncia à
sociedade que vai fazer uma verdadeira revolução
desenvolvimentista e social, contando com recursos
alheios. Há até uma piada muito usada no futebol que
diz: esqueceu-se de avisar o beque de que eu ia pas
sar. É mais ou menos isso.

O Governo conta, nas suas promessas, com
115 bilhões de reais que, segundo ele, devem vir de
parcerias com Municípios, Estados e iniciativa priva
da. Municípios e Estados já combalidos, quebrados,
constam do PPA como contribuintes dessa nova in
vestida do Governo com:~ Avança Brasil.

Além disso, o Governo, mais uma vez, consagra
o princípio do tratamento desigual das regiões. Quem
fala em tirar o País da desigualdade não pode desti
nar percentuais tão baixos para as Regiões Norte,
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Centro-Oeste e Nordeste como os que o Governo
destinou. E não se trata de um debate entre sulistas e
nortistas, entre paulistas e baianos ou coisa do gêne
ro, mas de enxergar que regiõe~ do País carecem
efetivamente de investimento. Pelo-projeto, o Sudes
te recebe 32,7% dos recursos; o Nordeste, 24,6%.

Um outro aspecto, Sr. Presidente, é que é preci
so definir quem vai pagar essa conta. O projeto traz
três questões fundamentais relativas a pagamentos
de contas. Aliás, quatro. Primeiro, massacra os servi
dores pelo sexto ano consecutivo. Para atender à exi
gência do FMI de arrecadar mais de 24 bilhões além
das despesas, o Governo não inseriu no projeto uma
linha sequer prevendo reajuste para os servidores pú
blicos. Em segundo lugar, pune os Gontribuintes com
a prorrogação do que era provisório, a alíquota de
27,5% do Imposto de Renda. Em terceiro lugar, apro
funda a crise das empresas, mantendo a Contribui
ção Social sobre o Lucro Líquido. E, em quarto lugar,
preserva na mão do Presidente da República, por
meio do FEF, 42 bilhões de reais para que ele gaste
como quiser. Esse é o plano que o Governo de
Fernando Henrique Cardoso considera adequado
para superar esta crise.

Se o Governo tivesse a intenção real de atacar
as áreas carentes, só os 42 bilhões, Sr. Presidente,
ou, para ser mais exato, os 41,5 bilhões que vão ficar
nas suas mãos para que gaste como quiser seriam
suficientes. Mas ele prefere dispor desse dinheiro li
vremente, talvez para comprar votos aqui dentro ou
fazer barganhas com Deputados para aprovar esse
projeto, repetindo o que fez na apreciação da emenda
da reeleição e na de outros projetos que passaram
por esta Casa.

Este Governo não está preocupado com os gra
ves problemas por que passam os nordestinos, os
nortistas ou o povo do Centro-Oeste, aqueles que es
tão na periferia deste País, na miséria.

Sr. Presidente, esse PPA pode até ser aprovado
por esta> Casa se o Governa continueJ utilizando a
máJdrna que sempre utilizou aqui, e: de que é dando
que se recebe.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Babá, pelo
Pl, S. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
~ Sr. Presidente, venho à tribuna desta Casa para de
nunciar ao Brasil fatos ocorridos no meu Estado no últi
mo dia 7, durante a realização do Grito dos Excluídos.

Diferentemente do que aconteceu em outros
Estados, onde a manifestação transcorreu pacifica-

mente, no Estado do Pará, a Polícia Militar, não satis
feita com a chacina de Eldorado dos Carajás e esti
mulada pela absolvição dos assassinos - aliás, a im
punidade continua presente em nosso Estado, o que
só fortalece a violência -, colocou nas ruas o Pelotão
de Choque, com mais de duzentos policiais fortemen
te armados e com cachorros, para impedir que a po
pulação adentrasse a Praça da República e a Aveni
da Presidente Vargas, onde estava sendo realizado o
Grito dos Excluídos.

De forma brutal, a Polícia Militar começou a es
pancar com cassetetes mulheres, crianças e estu
dantes, quebrando a clavícula de uma companheira.
Não satisfeita com isso, começou a atirar bombas de
gás lacrimogêneo - trouxe uma aqui para mostrar à
sociedade. Depois, começaram a soltar as ditas bom
bas de efeito moral, que, na verdade, soltam estilha
ços e feriram dezenas de pessoas. Jogaram inclusive
para cima de mim, porque intervim, tentando impedir
a violência. Estava lá como Deputado Federal, mem
bro da Comissão de Direitos Humanos, e tentei acal
mar os ânimos e impedir a violência. Trago aqui tam
bém, Sr. Presidente, os estilhaços que feriram as pes
soas.

Não podemos mais aceitar isso. Uma dessas
três bombas que jogaram em mim atingiu meu pé di
reito, razão por que estou hoje com o pé engessado.

Não podemos mais aceitar que brutalidades
como essas aconteçam no Estado do Pará. Mas isso
tem uma grande razão de ser: a impunidade que ex
pôs o meu Estado nacionalmente, quando um tribunal
absolveu, numa farsa jurídica montada pela Justiça
paraense, assassinos que mataram brutalmente de
zenove trabalhadores sem terra,

Queremos mostrar à sociedade brasileira que
esses estilhaços que apresentei aqui são comuns no
Pará. Crianças, freiras, jovens, todos foram atingidos.
Tivemos que levar ao pronto-socorro dezenas de
companheiros.

Vamos entrar com um processo contra ao
Governador Almir Gabriel, mais uma vez o responsável
por atos de violência e brutalidade ocorridos no Pará.

Os estilhaços atingiram os olhos, a face e as
pernas das pessoas, indiscriminadamente. Tive sor
te, porque estava calçado, Sr. Presidente. Se estives
se de sandálias, como muitos de meus companheiros
- era feriado -, teria tido problemas maiores, como
eles tiveram.

Essa situação se alastra por todo o País. Já
aconteceu inclusive em frente ao Congresso Nacio
nal, onde policiais fortemente armados estavam a
postos para enfrentar pessoas indefesas - trabalha-
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dores, crianças. Repito: não podemos mais aceitar
isso. É uma vergonha a situação que meu Estado
atravessa. Essa política econômica montada por
Fernando Henrique Cardoso não realiza a reforma
agrária, e os trabalhadores estão morrendo por um
pedaço de terra.

No Paraná, o Governador Jaime Lerner colocou
a Polícia Militar para torturar trabalhadores. No meu
Estado, matam-se trabalhadores. Isso está se alas
trando nacionalmente.

A Marcha dos Cem Mil foi uma resposta dos tra
balhadores brasileiros, que não aceitam mais esse
tipo de situação. Queremos dizer a esses trabalhado
res que não serão as bombas que irão parar as nos
sas mobilizações, porque a força da classe trabalha
dora é maior do que essa repressão comandada pelo
Governo central via Governos Estaduais.

Queremos concluir dizendo que os trabalhado
res paraenses esperam por justiça. O mínimo que po
demos esperar é que essa farsa jurídica que aconte
ceu no julgamento do caso Eldorado dos Carajás seja
anulada. Aquela decisão repercutiu não apenas no
meu Estado, mas também internacionalmente. Aque
le julgamento maculou o nome deste País no exterior,
pela absolvição de assassinos brutais, que matam
trabalhadores da forma mais vil e brutal possível.
Queremos justiça! Queremos que os assassinos se
jam condenados e mandados para a cadeia. Sabe
por que, Presidente? Porque, se não forem, fatos
como os que relatei hoje aqui continuarão a aconte
cer. A Polícia Militar do meu Estado está impune e se
sentindo no direito de fazer o que bem entender, por
que acha que será absolvida novamente.

Ao fazermos essa denúncia, esperamos provi
dências do Supremo Tribunal Federal para anulação
daquela farsa jurídica ocorrida no meu Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Com a palavra o Deputado Geovan Freitas, pelo
PMDB.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,S~ eSrs. Deputados,
na edição de 26 de agosto, o jomal Correio Braziliense,
na primeira página de seu caderno Cidades, apresen
ta-nos uma matéria a respeito de como vivem, aliás,
de como sobrevivem os nossos encarcerados.

Infelizmente, essa não é uma realidade somen
te do Distrito Federal. É uma realidade nacional, um
problema sobre o qual todos nós, responsáveis pela
ordem, precisamos refletir. É preciso tomar uma pro
vídência urgente.

Em nome do P~DB, neste momento, chamo a
atenção do Ministro da Justiça e do nosso Presidente,
Fernando Henrique C-ardoso, para essa situação.

Na matéria a que me referi, a repórter pôde
constatar que o espaço disponível para cada preso
em uma delegacia de Ceilândia - e esse exemplo é
encontrado em todas as nossas delegacias - é de
pouco mais de meio metro quadrado. Para dormir, os
presos fazem revezamento a cada seis horas. Nesse
período, quatro dormem, enquanto outros 21 aguar
dam. É sabido que o prazo máximo de permanência
de umpreso nesse tipo de prisão, ou seja, numa dele
gacia, de acordo com o Código Penal, é de 81 dias,
mas os detentos chegam a ficar anos à espera da
sentença ou de vagas nos presídios, que também
não são diferentes da realidade das cadeias munici
pais.

Em levantamento feito pelo próprio Ministério da
Justiça, um mapa mostra a superlotação nos presí
dios: 88.926 presos estão alojados em condições pre
cárias em nosso País, sendo que 18.245 estão nos
presídios e 70.l?81 espalhados em celas das delega
cias de Polícia.

Só para se ter uma idéia, o Distrito Federal ocupa
o nono lugar no déficit de vagas, tendo até mesmo pre
sos com somente meio metro de espaço para viver.

Isso é intolerável. A infra-estrutura deve ser pri
oridade, com o fim do encarceramento em delegaci
as. É preciso criar neste País formas de fazer com
que os nossos sentenciados produzam, mesmo que
seja uma hortaliça, para alimentá-los ou alimentar
uma criança na escola ou na creche.

E o que dizer dos papéis reeducadores e resso
cializadores que o sistema penitenciário deveria exer
cer, se não há nem o mínimo espaço disponível para
o cidadão viver?

Sabemos que há honrosas exceções, raríssi
mas, por este País afora. No'entanto, no geral, nos
sas prisõe~ podem ser qualificadas como depósitos
de gente, pois não trabalham pelo resgate do ser hu
mano. Talvez porque o preso não vota, não é eleitor,
fica abandonado, excluído, desconsiderado como ir
mão, como gente, como ser humano.

A questão penitenciária clama por uma ação
emergencial. É necessário mudar essa realidade,
pois ela só contribui para o aumento da violência,
principalmente nas grandes cidades.

Nossas prisões são, de fato, hoje, verdadeiras
universidades do crime, realimentando a criminalida
de, sem priorizar a reabilitação do ser humano na sua
comunidade.



Setembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 40783

Nosso modelo penitenciário tem de ser aprimo
rado, buscando alternativas para mudar essa realida
de.

Em junho deste ano, representando a Comissão
de Constituição e Justiça-e dei Redação;' juritamente
com o Deputado lédio Rosa, tivemos a oportunidade
de participar, com juízes federais, promotores e Se
cretários de Justiça de todo o País, de uma Jornada
de Direito Comparado, nos Estados Unidos. Naquela
ocasião, tivemos a oportunidade de conhecer a reali
dade do sistema penitenciário daquele país, visitando
uma prisão privada na Flórida, numa aula prática pro
porcionada pela Universidade de Orlando. O preso
custa para o Estado cerca de 25 dólares, e o senten
ciado ainda freqüenta aulas para prosseguir seus es
tudos na própria prisão, além de participar de labora
tório de informática, atividades desportivas e tarefas
diárias. Era uma prisão destinada a jovens de até 25
anos, fase em que devemos investir, a fim de que
possam realmente ser reabilitados à sociedad~. Lá,
eles têm alcançado reconhecido sucesso.

Esse é somente um exemplo de que não pode
mos simplesmente cruzar os braços diante da situa
ção. É nosso dever cobrar por ações concretas, por
uma justa política carcerária, uma política queacredi
te que a cadeia possa recuperar os detentos, que vale
a pena investir mais recursos na reeducação e reinte
gração do sentenciado à sociedade.

E isso só se faz proporcionando aos presos op
ções de estudo, trabalho e produção, pois a maior
parte se compõe de pessoas jovens que em sua gran
de maioria cometeram pequenos delitos, muitas ve
zes pela própria sobrevivência.

Sr. Presidente, nossas prisões não podem con
tinuar sendo um lugar para penar, mas têm de passar
a ser realmente lugares que levem à vida, à dignida
de, à reabilitação.

Peço a V. Ex!! que determine a divulgação deste
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Com a palavra o nobre Deputado Carlos Batata, pelo
PSDB.

OSR. CARLOS BATATA (PSDB- PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados,
o que me traz esta tarde à tribuna é mais uma vez tocar
num assunto que aflige o nordestino, especialmente o
pernambucano. Eu não diria mais a seca, mas os
seus efeitos.

Em algumas regiões, há quatorze, quinze me
ses a água não cai. Não há produção. Infelizmente,

necessárias se fazem ações emergenciais. Mas é
preciso que, além das emergenciais, sejam imple
mentadas ações estruturadoras, aquelas que vão de
fato fixar o homem no campo e, além de prover água
e fomentar a sua permanência, fortalecer a economia
de base local, para que se possa dar ao nordestino a
possibilidade de, com suas próprias mãos, tirar o seu
sustento. Por isso é que nesta tarde estivemos com o
Ministro Femando Bezerra, quando colocamos asituação
de Pernambuco com a paralisação das frentes produ
tivas.

Inclusive sugerimos mudar o nome das frentes,
até porque, de uma certa forma, é deprimente. Que
ríamos que fosse criado o chamado seguro contra a
seca, no qual aquele mesmo valor que hoje o Gover
no gasta - e deve gastar mais ainda, porque é neces
sário - fosse colocado de uma forma tal que 50% fos
se obrigatoriamente aplicado no estruturador, e,
quanto aos outros 50%, a Comissão Municipal, for
mada pelo Prefeito, pelos Vereadores, pelos sindica
tos, pela Igreja, pelas ONG, procurasse verificar, no
Município, qual é a melhor forma, a melhor maneira
de combater os efeitos da seca, porque, com certeza,
algumas soluções são maiores, como a transposição
de rio, as adutoras, mas a grande maioria terá que ser
tirada da própria base, do próprio Município, até por
que cada Município tem suas peculiaridades. Existe
região, por exemplo, em que apenas uma cacimba re
solve. Há outra região, no mesmo Município, em que
é necessário um poço artesiano. Há outra região que
tem que ter um poço, mas, como a água tem um con
teúdo alto de sais e magnésio, ter$ que ter um dessa
Iinizador. Outra região não dá P9ÇO, nem cacimba,
mas tem uma grota, e naquela grota pode-se fazer
uma média ou uma grande barragem. Há outros sítios
e outros rincões que não dão poço, nem cacimba,
nem barragem, mas se verifica que num pé de serra a
três ou quatro quilômetros existe 'um olho d'água, s,
com um cano de duas polegadas, pode-se transpor
tar água até a comunidade.

Portanto, é necessário que ações concretas se·
jam levadas ao Nordeste, que não agüenta mais.
Desde a época de D. Pedro I, fala-se da seca e dos
seus efeitos.

Dessa forma, Sr. Presidente, queremos apre
sentar a esta Casa um projeto de lei tornando obriga
tório que, em cada Município, cada centavo aplicado
no emergencial tem que ser aplicado no estruturador,
na adutora, na obra, no poço, naquilo que possa ace."
bar de fato com os efeitos da seca.

Além disso, é necessário também ações de fo
mento do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste
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que possam fortalecer a economia de base local, por
que, para o homem do campo, não basta apenas le
var a água e a energia. Ele tem que ter condições de
produzir, de plantar, e, para isso, é necessário que
haja ações produtivas.

Por isso, é necessário que possamos recuperar
o solo do Nordeste, até porque, em outras regiões, se
se colhe uma safra, há um dinheirinho para recuperar
o solo. No Nordeste, Sr. Presidente, a safra, quando
tem, mal dá para comer, quanto mais para recuperar
o solo.

Portanto, é necessário que se veja que, lá em
Pernambuco, o homem do campo, quando chove, vai
plantar em uma terra que sequer tem sustança para
fazer crescer o seu milho, a sua mandioca, o seu fei
jão ou qualquer uma lavoura de subsistência.

Sr. Presidente, confiamos na sensibilidade do
Governo Federal. Confiamos que o Governo irá, a
partir da próxima semana, verificar que ainda épouco
aquilo que é investido, verificar a forma e a qualidade
do investimento.

Sentimos hoje, na conversa com o Sr. Ministro
Fernando Bezerra, a sua vontade e a sua determina
ção, e esperamos que isso seja concretizado.

Já conversamos com a Amupe, do meu Estado,
para que os Prefeitos, aqueles que sofrem na base a
pressão, tenham paciência e sentemos mais uma vez
para tentarmos resolver algo de concreto.

Com certeza, haverá unidade entre as banca
das do Nordeste" de qualquer partido, de qualquer
facção, até porque acredito que a seca e a fome não
têm partido. É necessário que haja essa unidade.

É muito fácil falar, é muito fácil criticar, é muito
fácil dizer. Agora, nós, que já ocupamos cargos
executivos, sabemos o quanto é difícil a vontade e
aquilo que deve ser feito. Portanto, é necessário ha
ver essa unidade, e o nordestino, o pernambucano
precisa e carece dessa ação concreta.

Aqueles homens amanhecem o dia sem ter o
que comer, sem ter onde trabalhar, sem ter água para
beber. Portanto, é necessário, Sr. Presidente, que o
Governo tenha sensibilidade e tire recursos de outros
investimentos, de outras áreas, para prover essa
ação.

A ação emergencial, infelizmente, é necessária.
Mas temos que ter sobretudo a ação concreta, estru
turadora, efetiva, para que o povo do Nordeste possa
conquistar o seu trabalho, o seu alimento, com as
suas próprias mãos.

É assim que pensa o nordestino. É assim que
pensam aqueles que querem produzir.

Sr. Presidente, para encerrar, como médi
co-veterinário, quero, neste dia 9 de setembro, con
gratular-me com toda a classe, do País inteiro, sobre
tudo do meu Estado de Pernambuco, saudando-a
neste dia que lhe é dedicado, em nome do Conselho
Regional de Medicina Veterinária. Que essa catego
ria, tão importante para a economia e a saúde pública
deste País, cada vez mais, possa unir-se, prestando
bons serviços a este País.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exª a palavra.
O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. Deputados, hoje, 9 de setembro, comemora-se
o Dia do Médico-Veterinário. No País, são mais de 54
mil profissionais que, diariamente, trabalham no cam
po e nas cidades brasileiras, atendendo e solucionan
do os mais variados problemas de saúde animal e
responsabilizando-se pela preservação da saúde hu
mana, na medida em que atuam na fiscalizaçãQ, vigi
lância e inspeção pública de estabelecimentos, maté
rias-primas e produtos de origem animal e vegetal
destinados ao consumo. Contribuem, também, para a
melhoria da qualidade dos produtos brasileiros tipo
exportação, orientando a produção de rebanhos, tra
balhando, por exemplo, no combate à erradicação da
febre aftosa no território nacional, e emitindo certifica
dos exigíveis pelos países exportadores, em decor
rência de acordos internacionais.

Dada, portanto, Sr. Presidente, a relevância das
ações desenvolvidas pelos médicos-veterinários,
principalmente, no que diz respeito aos serviços pú
blicos relativos à área agropecuária, é que solicito
seja registrada nos Anais destaCâmara dos Deputados
esta justa homenagem, nesta data em que se come
mora o Dia do Médico-Veterinário.

Entretanto, não poderia me furtar de, nesta
oportunidade, alertar as autoridades do Poder Executivo
Federal para a atuação de alguns setores do Ministé
rio da Agricultura que, em nome da bandeira de mo
dernização dos serviços de defesa e de vigilância sa
nitária, conduziram a formulação do projeto denomi
nado Plano Diretor da Reforma da Política de Defesa
Agropecuária, a um custo de 5 milhões de dólares,
parte financiada pelo Banco Mundial, sem nenhum
retorno para o setor agropecuário, nem para a so
ciedade brasileira como um todo, muito menos para a
melhoria e pretensa modernização dos trabalhos de
senvolvidos por aquele Ministério. Mais um caso, por-
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tanto, de flagrante desperdício do dinheiro do contri
buinte brasileiro. Denuncio, ainda, Sr. Presidente, a
tentativa de impedir a criação da carreira de Fiscal Agro
pecuário, medida que viabilizaria a real modemização
das ações desenvolvidas pelos médicos-veterinários,
que hoje homenageamos, com custos infinitamente infe
riores aos gastos com o referido plano de modemização
e com a criação de uma agência de defesa agropecuária
sinônimo de privatização e terceirização de serviços pú
blicos e, conseqüentemente, de mais desemprego de
servidores públicos.

Assim, ao mesmo tempo em que parabenizo a
categoria profissional dos médicos-veterinários, nes
te 9 de setembro, alerto as autoridades competentes
para o jogo de uma minoria que, certamente, não re
trata o trabalho sério e competente desenvolvido por
esses profissionais responsáveis pela implementa
ção de um país agropecuário mais eficiente na produ
ção de alimentos para sua população.

O SR PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Agnelo Queiroz,
pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. S. Exª dispõe
de dez minutos.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputado, queria dividir o meu pronunciamento em
duas partes.

A primeira diz respeito a uma realidade que o
Brasil todo está vivendo hoje, que são as queimadas
no País inteiro.

Literalmente, o Brasil arde de Norte a Sul por
que há focos de calor e depois de incêndio. São mais
de 3.500 pontos no Brasil inteiro, de Norte a Sul, devi
do à estiagem. Já é previsível que, nesta época do
ano, ocorram essas queimadas, mas, infelizmente, o
Governo brasileiro é omisso e, mais do que omisso,
responsável por essa situação que estamos vivendo,
porque hoje temos condições de prever esses incên
dios e essas queimadas.

Sr. Presidente, não podemos achar que isso
ocorre só por obra da natureza ou por um incidente. É
evidente que isso ocorre em todo o País devido a múl
tiplos fatores. Fazendeiros utilizam o método das
queimadas. Há incêndios criminosos. Por falta de in
formação, pessoas jogam toco de cigarro na estrada
e, nesse período de estiagem, provocam incêndios.
Portanto, são várias causas.

Por isso é que o Congresso Nacional aprovou
no Orçamento recursos para dois programas relacio
nados ao problema, no valor de R$25.229.000,00: um
é o Programa de Prevenção e Controle de Queima-

das e Incêndios - PROARCO; o outro, de Prevenção
e Combate às Queimadas, chamado - PREVIFOGO.

Esses recursos deveriam ser utilizados pelo Go
verno Federal para fazer campanhas de esclareci
mento à população, treinar pessoal, fazer zonea
mento, implantar centros e unidades de combate nas
áreas mais críticas, publicidade nos meios de comuni
cação e também distribuir material escrito nas áreas
mais atingidas. Deveria proteger, sobretudo, nossos
mananciais, nossas reservas florestais, que estão ar
dendo em fogo pelo Brasil afora, com conseqüências
dramáticas. Cito o exemplo do aeroporto de Mato
Grosso, paralisado por vários dias, causando enorme
prejuízo, comprometendo a energia elétrica, sem fa
lar na poluição do ar, que provoca acidentes. Há cida
des cobertas por fumaça, o que diminui a visibilidade
e provoca acidentes.

Trata-se de prejuízos incalculáveis. As queimadas
e incêndios afetam também a flora e a fauna do nosso
País. No Distrito Federal, a queimada destruiu uma fa
zenda da Universidade de Brasília que servia para pes
quisas nas áreas de biologia e ciências médicas. Perde
ram-se anos e anos de pesquisa. É um dano incalculá
vel do ponto de vista do interesse nacional.

O Governo comemora superávit no Orçamento
acordado com o Fundo Monetário Internacional. Esse
superávit é obtido à custa do sofrimento do nosso
povo e em razão de o Governo Federal não executar
o Orçamento, não realizar as obras aqui aprovadas,
não repassar recursos para os programas sociais. O
Governo não está executando o Orçamento no que
diz respeito a programas preventivos, como é o caso
do combate e prevenção a incêndios e queimadas. E
obtém superávit porque não executa o Orçamento,
não gasta o necessário para prevenir catástrofes
como a que estamos vendo.

Sr. Presidente, o Governo tem o dever de prote
ger as reservas e evitar esses acontecimentos. Mas,
apesar dos recursos disponíveis no Orçamento para
esse fim, simplesmente dá uma desculpa esfarrapa
da e diz que a fonte desse programa é externa e tem
de ser aprovado no Senado. Além de omissão, o Go
verno mostra incompetência, porque a Lei de Diretri
zes Orçamentárias permite a mudança da fonte ape
nas por decreto presidencial. Na verdade, tal atitude
caracteriza omissão, incompetência, descaso. Mais
do que isso: é mais um exemplo do que o Governo
Federal faz com o Orçamento.

No ano passado o programa de prevenção e
combate a queimadas e incêndios dispunha de 15 mi
lhões, mas o Governo Federal não utilizou um centa
vo desse dinheiro. Um Estado inteiro quase pega
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fogo, como foi o caso de Roraima. Só depois de re
percussão internacional é que o Governo brasileiro se
mobilizou para tentar apagar o incêndio daquele
Estado. Contudo, havia recursos para prevenção de
combate a incêndios, mas n'ão se fez nada.

Este ano 25 milhões estão destinados a esse
programa. O Congresso achou que os recursos não
eram suficientes e acrescentou mais ainda para me
didas de prevenção aos incêndios e queimadas. Mas
o Governo não gastou um centavo, um real sequer
em um programa já aprovado. Agora corre atrás, vai
gastar mais do que isso. Só mesmo as conseqüências
e os prejuízos superam qualquer expectativa.

Tudo isso mostra irresponsabilidade, descaso,
incompetência e mais compromisso do Governo com
o Fundo Monetário Internacional do que com nossa
gente, nosso povo, com nossas florestas e nossos re
cursos naturais. É isso o que mostra este Governo.

Sr. Presidente, estou encaminhando emendas à
Comissão de Fiscalização e à Comissão de Orça
mento a fim de termos formas de exercer maior pres
são sobre os programas preventivos, porque o Go
verno não toma as medidas necessárias. Aprovamos
projetos para programas de prevenção, mas o Gover
no não previne e depois vai remediar, quando o de
sastre e o prejuízo são enormes para a sociedade
brasileira.

Para concluir meu tempo, quero tratar de um
tema local. Está se realizando no Distrito Federal a 7ª
Exposição Agropecuária de Brasília, patrocinada pela
Associação dos Criadores do Planalto. Essa exposi
ção, que promove shows todos os dias, segundo in
formação dos próprios promotores do evento publica
da nos jornais da cidade, tem freqüência de vinte mil
pessoas por dia, obtém lucros fabulosos, algo em tor
no de 2 milhões.

Contudo, os promotores da exposição não es
tão cumprindo a Lei nQ 190, de 1992, de minha auto
ria, que trata da meia-entrada. Estão permitindo ape
nas entrada gratuita às crianças de até 5 anos de ida
de e cobrando preço normal, 10 reais, das demais
pessoas, incluindo os estudantes. Aliás, no local do
evento há shows para o público infantil.

Por isso, formalizei çlenúncia ao Procon do Dis
trito Federal, que tomou boa atitude com relação à
apresentação do cantor Chico Buarque, suspenden
do inclusive a venda dos ingressos por não cumpri
rem a lei da meia-entrada.

Houve reincidência do caso por parte da Asso
ciação dos Criadores do Planalto, que obtiveram todo
o apoio do Governo: local do evento, construção de
estacionamentos enormes; patrocínio do Banco de

Brasília; infra-estrutura da CEB e da Caesb. Enfim,
todo o apoio necessário por parte do Governo foi
prestado, mas mesmo assim os promotores da expo
sição descumprem a lei e excluem os estudantes.

Formalizei ontem a denúncia e espero atitude
firme do Procon no que tange à fiscalização do even
to, multa e providências necessárias para que a lei
seja cumprida. Entreguei a denúncia pessoalmente.
Espero da Diretora do Procon, Maria Dagmar Bezerra
de Moura Freitas, uma atitude firme com relação ao
fato, fazendo cumprir o direito do consumidor, dos es
tudantes, que está sendo descumprido, antes que
esse descumprimento da lei se torne uma regra no
Distrito Federal, o que seria lamentável.

Confio em que esse tipo de atitude será repara
do, do contrário, tomaremos outras providências. Mas
como o Procon está tendo uma postura firme, espero
que neste caso também mantenha a mesma postura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INALDO LEITÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exª a palavra.
O SR. INALDO LEITÃO (PMDB - PB. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentei requerimento para que o Presidente da Câma
ra, Deputado Michel Temer, envie indicação ao Minis
tério da Integração Nacional sugerindo a adoção de
providências emergenciais visando ao atendimento
às vítimas da seca no Estado da Paraíba.

O requerimento está embasado no art. 113, inci
so I e § 1º, do Regimento Interno e também em pro
nunciamento que fizemos ontem no Pequeno Expedi
ente apresentando um diagnóstico da situação de ca
lamidade pública em que se encontra o Estado da Pa
raíba, hoje sem condições de garantir sequer o abas
tecimento às populações daquela região.

Além do diagnóstico que refaço no requerimen
to de indicação, estamos propondo as seguintes pro
vidências ao Sr. Ministro, ao Governo Federal: con
versão das frentes produtivas de trabalho em um pro
grama de renda mínima com duração de cinco anos,
já que os efeitos da seca permanecerão ainda que
haja inverno futuramente e porque os beneficiários
desse programa emergencial integram a procissão de
excluídos do sistema produtivo estadual - são pes
soas que mesmo em situação de normalidade vivem
abaixo da linha de pobreza; duplicação do número de
alistados nas frentes produtivas de trabalho, passan
do dos atuais 110 mil para 220 mil trabalhadores, o
mesmo ocorrendo nos demais Estados do Nordeste,
que guardam identidade de problemas com a Paraíba;
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imediata liberação dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União para a rubrica abasteci
mento d'água, já que esse é um direito líquido e certo
do Estado da Paraíba; e, por último, liberação emer
gencial de 9 milhões de reais, extra-orçamento, para
perfuração de duzentos poços artesianos profundos,
de modo a evitar o colapso total nos sistemas de
abastecimento de água dos Municípios paraibanos.

É esse o teor da indicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Deputado Inaldo Leitão, a indicação de V. Ex/i! será re
cebida e, de acordo com o Regimento, tomará os ru
mos legais.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim,
do PFL do Piauí, que falará em nome da Liderança do
seu partido. S. Exll dispõe de dez minutos.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.)
Sr. Presidente, desejaria congratular-me com o Sr.
Presidente da República pela nomeação do Dr. Alci
des Tápias para o cargo de Ministro do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior do País, embora
lamentando a saída de Clóvis Carvalho, cujas circuns
tâncias de afastamento não me compete aqui exami
nar e com quem estive poucas vezes, mas aprendi a
admirar pelo espírito de homem metódico, sério e cio
so de suas responsabilidades institucionais.

Quero ressaltar, então, Sr. Presidente, a designa
ção de Alcides Tápias, porque tive o privilégio de co
nhecê-lo há cerca de dez anos, e, ao contrário do que
equivocadamente alguns analistas chegaram a inter
pretar, trata-se de homem de sólidas convicções so
bre o papel que a livre iniciativa desempenha no de
senvolvimento econômico dos povos e na estabilida
de das instituições democráticas.

Tápias, aparentemente homem modesto, mas
proporcionalmente de convicções arraigadas, inaba
láveis, adveio de uma escola da grande vida econô
mica nacional que é a universidade do Bradesco, em
que o bom senso sempre foi a regra dominante nas
diretrizes imprimidas por seu saudoso fundador, o ve
lho Amador Aguiar. Ora, Sr. Presidente, quem partici
pa da direção e organização de uma instituição como
o Bradesco mostra que, ao contrário do que nós inte
lectuais possamos imaginar, o bom senso resulta em
ter-se sensibilidade suficiente para programar os
objetivos econômicos de uma empresa, com metodo
logia, persistência e senso de missão a atingir as me
tas colimadas.

A escola de Amador Aguiar, se não é do des
lumbramento intelectual, foi sempre a do senso de

responsabilidade, espírito público e sobretudo come
dimento, sem nenhuma exacerbação pessoal de os
tentação com que todos os que sucederam Amador,
tanto essa figura humana excepcional de Lázaro
Brandão, seu atual Presidente, como também Tápias,
grande homem dessa escola e um dos responsáveis
pelo sucesso que transformou o Bradesco no primei
ro banco privado da América Latina.

Sr. Presidente, estive presente à sua posse
como Presidente da Febraban há cerca de seis anos.
Seu discurso foi firme. Foi a primeira vez que um líder
empresarial do setor financeiro se comprometeu viva
mente com a política de privatização e o entendimen
to da sua importância para o progresso e a moderni
zação do País, bem como a consolidação de uma so
ciedade livre e aberta.

Eram essas as considerações que desejava tra
zer nesta tarde. Registro, sobretudo, a importância, a
justeza e o acerto com que se houve o Sr. Presidente
da República na escolha de um homem de visão de
Brasil, que é Alcides Tápias, para o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até
porque seu bom senso faz mostrar que a estabilidade
monetária é o motor indispensável para o desenvolvi
mento. Mas com estabilidade, é evidente, não poderá
manter-se a longo prazo sem uma política de cresci
mento econômico que traga bem-estar social ao povo
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tenho a honra, neste momento, de parabenizar o no
bre ex-Deputado, o grande Parlamentar Jesus Tajra,
presente em plenário e que esteve aqui representan
do nosso Estado e hoje é grande empresário do Piauí,
dignificando aquela terra.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Clementino
Coelho, pelo PPS e último orador inscrito. S. Exª dis
põe de dez minutos.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho à tribuna desta Casa para anunciar que, junta
mente com os Deputados Paes Landim e Joel de Hol
landa, representando as bancadas da Bahia, de Per
nambuco e do Piauí, tratando de assunto suprapartidá
rio, que conta com a unanimidade dessas três banca
das, estivemos no Ministério da Educação para dar con
tinuidade às negociações e conversas com o Ministro,
Dr. Paulo Renato, sobre a possibilidade de implantar a
Universidade Federal do Vale do São Francisco, ou
Universidade Federal do Semi-árido do Nordeste.
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Nesses meses temos labutado em procurar
uma fórmula de equacionar esse atendimento àquela
região carente, sobretudo através da criação de um
organismo de ensino superior, para melhor estruturar
essa região, que desponta como uma das respostas
ao desemprego e desenvolvimento que o Brasil tanto
procura.

Queria registrar também que dessa luta partici
pam todos os Deputados desses três Estados, pois
aquela região é um cruzamento, uma encruzilhada,
uma área de confluência, onde se forma um novo
Nordeste e um novo Semi-árido.

Estivemos com o Ministro justamente para
apontar um caminho, uma sugestão. O Ministro foi
bastante receptivo e ficou de examinar a proposta,
que é justamente de poder criar o campus avançado
da Universidade Rural do Vale do São Francisco no
pólo Petrolina-Juazeiro.

Participam também dessa empreitada, dessa
vontade de fazer isso acontecer, o Deputado Jorge
Khoury, de Juazeiro, Bahia; o Deputado Osvaldo Co
elho, de Petrolina; o Deputado Gonzaga Patriota. E
todas essas bancadas, como já disse, são solidárias
e fraternas com isso.

Gostaria de ler a minuta do encaminhamento
que fizemos ao Ministro, para que estudasse:

Art. 1° A Universidade Federal de Per
nambuco passa a denominar-se Universida
de Federal Rural do São Francisco.

§ 1° A Universidade Federal Rural do
São Francisco implantará, com recursos
próprios e outros com que vier a ser dotada
no Orçamento Geral da União, o Campus
Avançado na região do Pólo Petrolina (Per
nambuco) e Juazeiro (Bahia).

§ 2° O Campus do Pólo Petrolina e Ju
azeiro denominar-se-á Campus Universitá
rio do Médio São Francisco.

Art. 2° A Universidade Federal Rural do
São Francisco, no Campus do Pólo Petrolina
e Juazeiro, concentrará suas ações e ativida
des de ensino, pesquisa, pós-graduação e ex
tensão nas áreas de Agronomia, Zootecnia,
Climatologia, Hidrologia. Edafologia. Tecnolo
gia de Irrigação, Biotecnologia e Agronegó
cios.

Art. 3° A Universidade Federal Rural
do São Francisco. por contrato simples, co
modato e/ou outros instrumentos legais de
transferência de responsabilidade, direito de
uso elou posse, nos termos das leis federais,
I"':;taduais elou municipais pertinentes, assu-

mirá, nas áreas de seu interesse e objetivos
principais, gradualmente e na medida que
permitirem seus recursos materiais e huma
nos, as funções-atuais das instituições fede
rais, estaduais e municipais existentes na
região do Pólo Petrolina e Juazeiro.

Art. 4° O Ministério da Educação cons
tituirá Comissão Especial, com a participa
ção de representantes dos Estados da Ba
hia e Pernambuco e da atual Universidade
Rural de Pernambuco, que se encarregará
de elaborar proposta para implementação
do Campus Universitário do Médio São
Francisco.

Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.

A fórmula encontrada permite ao Governo, de
imediato, efetivar esse ato político e constituir essa
Comissão entre as duas Unidades da Federação, a
fim de possibilitar o grande sonho do vale do São
Francisco, a implantação da Universidade Federal
Rural do São Francisco.

O Ministro e sua assessoria, no primeiro
momento, levantaram questões relacionadas aos
custos para a 'absorção dessa universidade. Já
abordamos aqui - manifestação explícita das ban
cadas de Pernambuco, da Bahia e, com certeza, do
sul do Piauí, que se irá beneficiar dessa decisão po
lítica do Governo Fernando Henrique Cardoso - que
poderemos dotar o Orçamento com emendas de
bancada e dos Parlamentares que representam
aquela região, para que isso se efetive o mais breve
possível e se torne realidade ainda neste Governo.

Agradeço a compreensão do Ministro da Edu
cação. Saímos de lá bastante confiantes em que ire
mos encontrar um caminho para tornar esse sontlO
realidade. Esperamos contar com o apoio da Casa,
de todas as bancadas do Nordeste, porque um ins
trumento de nível superior - a Universidade Federal
Rural do São Francisco - na região mais miserável
do Brasil, mas que também tem as maiores potenci
alidades, alavancará seu desenvolvimento.

Muito obrigado.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Nada mais havendo a tratar, VOLl encerraI ases
são.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Encerro a sessão, convocando outra. para 8rnanhã.
sexta-feira, dia 10, às 9 horas.
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
E: - ~,s OU RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Ato da Mesa n° 177/89)

Prazo de tramitação na Câmara dos deputados (Art.
64, § 10 da Constituição Federal): 15-10-99

PROJETO DE LEI

N0 1.594/99 (PODER EXECUTIVO) • altera a
Legislação Tributária Federal.

ÚLTIMA SESSÃO: 10-09-99

Prazo de tramitação na Câmara dos deputados (Art.
64, § 1°da Constituição Federal): 17-10-99

PROJETO DE LEI

N0 1.617/99 (PODER EXECUTIVO) • Dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de coordenação e apoio do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dá outras providências.

DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-09-99

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216 do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

13

14

15

16

17

20

12:55
13:20 Sérgio Reis
15:00 Paulo Rocha
15:25 Damião Feliciano
15:50 José Thomaz Nonô
16:15 Haroldo Lima
16:40 Luci Choinacki
17:05 Jaime Martins
i 7:30 Marcondes Gadelha
17:55 Wa/domiro Fioravante
i 8:20 Pinheiro Landim
15:00 João Matos
15:25 Salvador Zimbaldi
15:00 Luiz Piauhylino
15:25 Marcelo Teixeira
15:00 André Benassi
15:25 Nelson Marchezan
10:00 Fernado Coruja
10:25 Nicias Ribeiro
10:50 TeIma de Souza
11 :15 Pedro Eugênio
11 :40 Marcelo Barbieri
12:05 Rubens Furlan
12:30 Sampaio Dória
12~55 Juquinha
13:20 Wanderley Martins
15:00 Fernando Coruja
15:25 Osmânio Pereira
15:50 Marcos de Jesus
16:15 Paulo Mourão
16:40 Moacir Micheletto
17:05 João Herrmann Neto
17:30 Fernando Ferro '
17:55 Igor Avelino
18:20 Líno Rossi

N0 33/99 (UNO ROSSI) - que dá nova redação aos
artigos 10, 129, 188 e 192 do Regimento Interno
da Câmara dos DeDutados, a fim de corrigir
vicias ú"- . ".L~ .• :-·e em escrutínios
secretos ~ea1[:?,?,r. - .,ara dos Deputados.

ÚLTIMA SESSÃO: 10-08-~;:

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

_Setembro de 1999 -

10 63 ·feira 10:00 Julio Semeghini
10:25 Luiz Fernando
10:50 Jorge Pinheiro
11 :15 Salatiel Carvalho
11 :40 Roberto Pessoa
12:05 Evandro Milhomen
12:30 Luiz Sérgio

21 3a·feira

22 4a-feira

23 sa·feira

2ft, sa-feira

27

i 5:00 Henrique Fontana
15:25 Ricarte de Freitas
15:00 Sérgio Miranda
15:25 Ruben~ .Bueno
15:00 João Fassarella
15:25 SilvioTorres
10:00 Osvaldo Reis
10:25 Dr. Benedito Dias
10:50 Fernando Marroni
11 :15 Gonzaga Patriota
11 :40 Marcus Vicente
12:05 Manoel Castro
12:30 Paes Landim
12:55 Júlio Redecker
13:20 Cesar Bandeira
15:00 Cezar Schirmer
15:25 Carlito Merss
15:50 Francisco Rodrigues
16:15 Avenzoar Arruda
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16:40 Ben-hur Ferreira 15:25 Professor Luizinho
17:05 Jorge Alberto 29 4a feira ·:,rSióo Medeiros
17:30 De Velasco q·l§;~5 Maria do Carmo Lara
17:55 Ricardo Maranhão 30 sa feria ·'~15':bO Osvaldo Biolchi
18:20 Wilson Santos 15:25 José Melo

28 3a feira 15:00 José Machado

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5ªsessão
Última Sessão: 10/09/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.076/99 - do Sr. Valdir Ganzer - que
"dispõe sobre a alocação da Parcela de Preço Específica
dos combustíveis, na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEM

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1º, elc art. 166)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 1:w9199)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 4.758-Al1994 - do Sr. Edison Andrino
- que "assegura preferência aos idosos nos julgamentos de
processos em tramitação no Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nº·3.987/97 - do Sr. Enio Bacci - que"al
tera prazos por intimações por qualquer órgão da impren
sa, acrescentando parágrafo 3º ao Artigo 184 do CPC".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Nº 510/99 • do Sr. Enio Bacci - que
"acresce parágrafo único ao art. 160 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Nº 420/99 - do Sr. Milton Temer - que
"dá preferência de tramitação aos procedimentos judiciais
em que figure como parte pessoa física com idade igualou
superior a 60 (sessenta) anos".

. RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nº 4.290/98 • do Sr. Vic Pires Franco 
que "dispõe sobre a criação da Zona Franca de Santarém,
no Pará".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI Nº 2.694/97 - do Sr. Anivaldo Vale - que
"inclui no Plano Nacional de Viação trecho rodoviário que
menciona, no Estado do Pará".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
.". "

INDUSTRIA ECOMERCIO

AVISOS

PROPOSIçõES 5WElTAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PAR11R DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA l:w9199)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI NII 1.766·Al96 • do Sr. Cunha Bueno •
que "dispõe sobre a desestatização das empresas do setor
elétrico". (Apensados: PL's nlls 2.441/96, 2.442196.
2.462196 e 2.474196)
RELATOR: Deputado JOÃO Eb,SSARELLA

PROJETO DE LEI NII 4.671·Al98 - do Sr. Jair Meneguelli •
que "disciplina a instalação. uso e manutenção de sistemas
de injeção de combustível,sondas de controle de mistura,
conversores cataliticos, sistemas de escapamento de ga
ses em veículos automotores e dà outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N2 1.079/99 - cjo Sr. José Chaves - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de cláusula
em edital de privatização, cisão. fusãO ou incorporação de
companhias energéticas controladas pela União, ou em
contrato dele decorrente. que garanta investimentos em
programas de eletrificação rural".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI N2 1.142199 • do Sr. Avenzoar Arruda 
que "dispõe sobre as informações empresariais a serem
fomecidas .aos. sindicatos profissionais com a finalidade de
subsidiár a negociação coletiva".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI NII 1.250/99 • do Sr..Evilásio Farias •
que "estabelece limites para ruído dos brinquedos".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE' LEI NII 1.276/99 - do Sr. Jair Meneguelli 
qúe "veda a êóncessão de fiança por pessoa natural, nos
contratos em geral".
RELATOR: Depl.!tado CLEMENTINO COELHO

PROJETO QE ,LEI NII 1.304/99 • do Sr. Dr. Hélio - que "mo
difi~a ~ei nll 9.317. de 5 de dezembro de 1996, que insti·
tui o' SIMPLES. para viabilizar o enquadramento das em
presas q'ue estejam regularizando Séus débitos'.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nº 1.313/99 • do Sr. Pedro Femandes
que ·dá nova redação ao art. 411 da Lei nll 7.827, de 27 de
setembro de 1989, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CELSo'JACOB

PROJETO DE LeI, NII 1.338/99 - do Sr. Freire Júnior· que
"acrescenta dispositivo à Lei nll 9.279. de 14 de maio de
1996, que regula direitos.e obrigações relativos à proprie-
dade industrial". '
RELATOR: Deputado BUBE~S BUENO

PROJETO DE LEI Nº 1.340/99 • do Sr. Freire Júnior - que
acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei nll 3.071, de 12

de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art. 262 da Lei n2

556, de 25 de junho de 1950 • Código Comercial".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

Decurso: 2§ sessão
Última Sessão: 14/09/99

PROJETO DE LEI NII 949/99 • do Sr. Júlio Redecker - que
"dispõe sobre isenção de impostos na importação de bens
de capital e insumos industriais por empresas
exportadoras".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

Decurso: 5§ sessão
Última Sessão: 10/09/99
PROJETO DE LEI Nº 4.434198 - do Sr. Luiz Carlos Hauly •
que "altera dispositivos da Lei nº 9.317, de 1996, que insti·
tui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMpLES.' (Apensados: PLs Nºs 4.846/98, 12199,
381/99,580/99, 661/99 e 876/99)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSIçÕeS SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PAR11R DE
SEGUNDA~FElRA (DIA 1300199)

Substitutivo ( art. 119, 11 e § 1 )

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.857/98 • do Senado Federal (PLS
131/96) • que "dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e
dá outras providências.
RELATORA: Deputada Esther Grossi
PARECER: favorável, na forma do Substitutivo.



40792 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

.PROPOSIÇÕ~S EM FASE DE RECEBIMENTO Decurso: 111 sessão
DE EMENDA& ~5-,~ESSÕES) Última Sessão~'16/09/99

Decurso: 19 dia
Último dia: dia 16/09/99

Projeto de Lei (art. 119, I e § 12, ele art. 166)

PROJETO DE LEI N2 4.701-AJ98 • do Sr. Paulo Paim - que
"institui o auxilio-educação, destinado a estimular a adoção
de menores, e altera o artigo .15 da lei 9424, de 24 de de
zembro de 1996, que 'dispõe sobre o Fundo de Manut~n

ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 72, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá ou
tras providencias".
RELATOR: Deputado Walfrido Mares Guia

Substitutivo ( art. 119, 11 e § 1 )

SubstitliH.vo~ (art. 119,11 e § 12)

PROJETO DE LEI ~2189/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece a obrigatoriedade de atendimento médico ao
policial e bombeiro vitimado de acidente decorrente da fun-
ção pública". .
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN- PROPOSlÇO-E5 EM FASE DE RECEBIMENTO
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE LEI N2 1.018/98 ·do Sr. Nelson Pellegrino
que "dispõe sobre a Política Nacionmal de Moradia
Estudantil".
RELATOR: Deputado Norberto Teixeira
PARECER: favorável, na forma do Substitutivo.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES·EM FASE DE ·RECEBIMENTO
DE t;MENDAS~(5 SESSÕeS) .

. ''';-:

Decurso:3ªsessão
Última Sessão: 14/09/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §1!!)

PROJETO DE LEI W 1.291/99 • da Sra. Maria do Carmo
Lara ~:qu~: "r€JQj.J.\amenta o disposto no art. 39, § 62 da
ConstitiJiçãei'PéderaJ, e dá outr.3sprovidências".
RELATOfliQepUtaOQ CLQVJSVOlPI
PROJETO DE Ll:i ·J\l2 t.312199 ~·dó Sr. Wagner Salustiano

que "dispõe sobre a concessão de passaporte
diplomático".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N2 1.344/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"determina a parada obrigatória de veículos de aluguel (tá
xis) nos postos policiais"
RELATOR: DepU~d"Ht"~~~~Elf!fA

Decurso: 5!?dia
Última Sessão: 10/09/99

Substitutivos (art. 119, 11 e § 12)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 707199 - do Sr. Pastor Jorge - que
"altera a redação da alínea "f" e acrescenta a alínea "g" ao
inciso I do art. 17 da Lei nQ8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe
deral, institui normas para licitações, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO NORONHA

Decurso: 2!?dia
Última Sessão: 15/09/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, ele art. 166)

PROJETO DE LEI N2 900/95 - do Sr. Jovair Arantes - que
"proíbe às pessoas jurídicas o desconto dos salários de tra
balhadores contratados, percentuais de qualquer valor, re
ferente a custeio de alimentação, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI N2 1.116/95 - do Sr. Bonifácio de Andra
da - que "dispõe sobre a consulta:·sindical para a criação de
sindicato de acordo com o artigo 8Q, inciso li, da Constitui
ção Federal".
RELATOR: Deputado MEDEIROS
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PROJETO DE LEI Nº 3.076/97 - da -Sra. Fátima Pelaes
que "dispõe sobre a licença parenta!", ,
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI Nº 4.472198 - do Sr- João Pizzolatti - que
"concede estímulo fiscal às empres9p.9ye empregam defi
cientes físicos e ex-presidiários, e dá 'Outras providências".
(Apensado: PL nº 4.760/98) .
RELATOR: Deputado EDUARDO CA~POS

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI Nº 4.713-A/94 - do Senado Federal (PLS
nº 392191) - que 'dispõe sobre a participação dos emprega
dos nos lucros das empresas locadoras de mão-de-obra'.
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI Nº 985-A/95 - do Sr. Paulo Lima - que
"estabelece o piso salarial profissional para professores do
ensino fundamental e médio do País, previsto no inciso V
do artigo 206 da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

PROJETO DE LEI Nº 4.287/98 - do Sr. Paulo Lima - que
"isenta de contribuição previdenciária o servidor público e o
segurado do Regime Geral de Previdência Social que per
manecer em atividade, após cumprir as exigências para
aposentadoria'. (Apensado: PL nº 1.221/99)
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI Nº 461-A/99 - da Sra. Vanessa Grazzio
tin - que 'institui o Passe Livre no Transporte Coletivo, em
todo o Território Nacional, para os Carteiros e Mensageiros
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI Nº 1.120/99 - do Sr. Luiz Salomão - que
'determina o acompanhamento obrigatório, pelo sindicato
ou federação profissional, das perícias de condições de tra
balho perigosas e insalubres'.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI Nº 1.133/99 - do Sr- Paulo Lima - que
'democratiza a gestão dos Serviços Sociais Autônomos e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.134199 - do Sr. Antonio Carlos Bis
caia - que 'dispõe sobre a efetivação de pagamentos e re
cebimentos da remuneração do trabalho e dos benefícios
previdenciários efetuados mediante depósito bancário, por
pessoa física e jurídica, de direito público ou privado'.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI Nº 1.138/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que 'institui o Programa de Incentivo à Geração de Empre
go no Terceiro Setor, o Fundo Nacional de Geração de Em
prego e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

PROJETO DE LEI Nº 1.139/99 - do Sr. Airton Dipp - que
'altera o inciso VIII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990'.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.162199 - do Sr. Ricardo Noronha 
que 'autoriza o Poder Executivo a transferir para o domínio
do Distrito Federal, os terrenos públicos não utilizados per
tencentes à União·.
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI Nº 1.212199 - do Sr. Djalma Paes - que
'dispõe sobre a dedução dos gastos com trabalhadores ru
rais na declaração anual de rendimentos'.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI Nº 1.270/99 • da Sra. Maria de Lourdes
Abadia - que 'dispõe sobre a alienação dos bens e direitos
que integravam o acervo da extinta Fundação Legião Brasi·
leira de Assistência - LBA'.
RELATOR: Deputado LAíRE ROSADO

PROJETO DE LEI Nº 1.273199 - do Sr. Flávio Derzi - que
·proíbe o emprego de telhas .e chapas de. cimento-amianto
em obras financiadas corri recursos públicos federais'.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 1.339/99 - do Sr. Freire Júnior - que
'dispõe sobre a prestação de contas de recursos transferi
dos pela União aos Municípios'.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI Nº 1.349199 • do Sr. Inácio Arruda - que
·obriga o Poder Público a realizar licitação para contratar
serviços para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 
ElA· e respectivo Relatório de Impacto Ambiental- RIMA".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4!sessão
Última Sessão: 13,09.99·

Projeto de Lei (art. 119, I, c/c o art 166 do RICO)

PROJETO DE LEI Nº 4.739-A/98 - do Sr. Cunha Bueno 
que 'cria o Selo Verde para os veículos automotores movi
dos a álcool".
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI Nº 1.261/99 - do Sr. Raimundo Colombo
- que 'dispõe sobre o tempo de uso de veículos destinados
para o transporte escolar e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA
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PROJETO DE LEI Nº 1.308/99 - do Sr. Coronel Garcia 
que "revoga o inciso VII do art. 19 e altera a redação dos
incisos 11 e 111 do art. 22 da lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO GERALDO

PROJETO DE LEI Nº 1.310/99 - do Sr. Wagner Salustiano
- que "isenta os condutores estudantes do pagamento de
pedágios nas rodovias federaisn

•

RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI Nº 1.333/99 - do Sr. Cunha Bueno - que
"modifica o art. 280 da Lei nº 9.503, de 1997, determinando
novos procedimentos para a lavratura do.auto de infração
de trânsito".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI Nº 1.386/99 - do Sr. Wanderley Martins
- que "insere parágrafo único nq art. 85 da lei nº 9.503, de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI Nº 1.387/99 - do Sr. Marcelo Teixeira 
que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
aplicação de multas de trânsito".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI Nº 1.428/99 - do Poder Executivo (MSC
nl! 1.096/99) - que "altera dispositivos da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiron

•

RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO

Decurso: 3!J sessão
Última Sessão: 14.09.99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
P!C 20-A/95

PARLAMENTARISMO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DERECEBíMENTO
DE EMENDAS(10 SESSÕES)

Decurso: 1Dlsessão.
Última Sessão: 10/09/99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 2O-A, DE
1995 - do Sr. Eduardo Jorge e Outros - que "estabelece o
parlamentarismo·.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

oes.: Prazo prorrogado por decisáq do Presidente da Câmara dos
Deputados.

111- COMISSÕÉS MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E.

FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN- Decurso: 049 dia
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA Último Dia: 14/09/99
COMISSÃO

PROJETO DE lEI Nº 3.297/97 - do Sr. Luiz Meira· que
"altera dispositivos da lei nº 7.565, de 19 de ezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasil . o de Aeronáuti-
ca". (apensado ao PL nº 2.563/96) .
RELATOR: Deputado ROMEU Oy8ROZ

NOTA:
FORMtJl,.,ÁRfÓ PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS
SECRE'TARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

PROJETO DE lEI N2 18/99-CN, que ·abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Minis
tério da Previdência e Assistência Social e do Ministério da
Educação. crédito especial' no Valor global de RS
47.526.311,00. para os fins que especifica."

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (17) DIAS

Decurso: 049 dia
Último Dia: 23/09/99

PROJETO DE LEI NI!19/99-CN, que "dispõe sobre'o Plano
Plurianual para o período de 2000 a '2003."

(Encerra-se asessãoàs 17horase23minutos.) _



Setembro de 1999 ,----:DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 40795

ERRAT~~j~.'1'l;,
.f:.,~J" ..

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. ';:'1 ~ ~'''{/

No OCO nll 85, de 14-5-99 p4gina 20718, coluna 2,
, li ilIt

Onde se Lê: .'
.'t~~~;;l·~: ~,i/..........................................................................

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores e de Defe-

sa Nacional, nll 3, em 13-5-99.. , ~.;21070
7 _ MESA ',' ,e,\

8 - LíDERES E VICE-LíDERES'-
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES '

Leia-se:
..................................................- .
6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores e de Defe-

sa Nacional, nll 3, em 13-5-99 21070
7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES
SUPLEMENTO
Ata da 21 Reunião da Mesa, em '13-5-99 - 11

Sessão Legislativa Ordinária, da 51 1 Legislatura, nll
11, de 1999, sairá publicada em suplemento a este
Diário.

COMISSÕES
ATA DA COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI Nll 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

(APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) ,

Ata da 41 Reunião, realizada em
12 de setembro de 1999

Ao primeiro dia do mês de setembro de mil no
vecentos e noventa e nove, às quinze horas e cinco
minutos, no plenário número quinze do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniram-se ordinariamente,
os membros da Comissão Especial destinada a
acompanhar a aplicàção da Lei nll 9.503, de 1997,
que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro". Presen
tes os Srs. Deputados Ary Kara, Presidente, Coronel
Garcia, Or. Hélio, Duilio Pisaneschi, Euler Morais,
Gonzaga Patriota, Jorge Tadeu Mudalen, Lincoln
Portela e Pedro Wilson, titulares, Aldir Cabral, suplen
te. Deixaram de comparecer os Srs. Deputados Chico
da Princesa, Joaquim Francisco e José Carlos Aleluia.

,ATA: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente colocou
em apreciação a Ata da terceira reunião, cuja leitura
foi dispensada por solicitação do Sr. Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, tendo em vista a distribuição de cópi
as antecipadamente aos membros da Comissão. Em

, discussão e votação, a Ata foi aprovada, sem ressal
vas. EXPEDIENTE: O Sr. Presidente comunicou o
envio das seguintes correspondências aos Senhores
membros da Comissão: relação dos municípios inte
'grados ao Sistema Nacional de Trânsito; relação das
proposições que versam sobre a legislação de trânsi
to em tramitação na Câmara dos Deputados e Sena
do Federal; ofícios de convites para participação em
reunião (le audiência pública aos Srs.: Dr. Cláudio
Senna Frederico, Presidente da Associação Nacional
de Transportes Públicos - ANTP; Dr. Jurandir Fer
nandes, Diretor do Departamento Nacional de Trânsi
to - DENATRAN; Dr.' Ciro Vidal, Delegado de Polícia;
Dr. Roberto Scanrigella, Diretor-Superintendente do
Instituto Nacional de Segurança no Trânsito; Dr. José
Benedito Prazeres, Presidente da Associação Brasi
leira dos Detran - ABDETRAN. O Sr. Presidente infor
mou também o recebimento do Ofício nll 360, de
27-8-99, acompanhadQ de dois relatórios sobre "Ges
tão Administrativa do Trânsito na Cidade do Rio de Ja
neiro eGestão Administrativa do Trânsito e Transportes
na Cidade do Rio de Janeiro no último biênio" do Sr.
Luiz Paulo Conde, Prefeito da cidade do Rio de Janeiro,
em resposta à solicitação desta Comissão. ORDEM DO
DIA: Eleição do Primeiro Vice-Pr~siélente e continuação
da elaboração do cronograma de trabalho. O Sr. Presi
dente informou o recebimento do Ofício nll 929, do Sr.
Deputado Geddel Vieira Lima, Uder do PMBD, com a
indicação do Sr. DeputadoJorge Tadeu Mudalen parao
cargo de Primeiro Vice-Presidente da Comissão. Após
indicar o Sr. Deputado Euler Morais como relator e
escrutinador, o Sr. Presidente passou à votação.
Apurados os votos, constatou-se ig!Jal número de vo
tantes e sobrecartas, num total de nove votos favorá
veis. Proclamado o resultado, o Sr. Presidente convi
dou o Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudaien para com
por a Mesa, declarando-o empossado. A seguir, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Srs. Deputados
Dr. Hélio e Euler Morais, designados a apresentarem
o roteiro de visitas aos Estados da Federação brasile
ira. No usó da palavra, o Sr. Deputado Euler Morais
sugeriu fossem realizadas reuniór com órgãos, enti
dades, segmentos organizados I sociedade e prefe
itos municipais, envolvidos i 1 implantação do novo
Código de Trânsito Brasileiro, com ampla divulgação
do trabalho da Comissão pelos órgãos de imprensa.
A seguir, S. Exª elencou as regiões a spl'"em visitadas.
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Após falarem os Srs. Deputados Gonzaga Patriota, dos Deputados e Senado Federal, favor também pe-
Dr. Hélio, Jorge Tadeu Mudalen, Ary Kara, Duilio Pi- di-Ia à srª Edla.
saneschi e Cel. Garcia, o roteiro de viagens ficou as- Passo a registrar os ofícios e convites para par-
sim aprovado: Goiânia - GO, Cuiabá - MT, Belém - ticipação em reunião de audiência pública. Foram
PA, São Luís - MA, Rio de Janeiro - RJ, às regiões do convidados: para audiência pública a se realizar no
ABC, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Cam- dia 14, 15 ou 16 de setembro, o Sr. Paulo Renato, Mi-
pinas, Guarulhos - SP, Recife e Petrolina - PE, Natal nistro de Estado da Educação; no dia 15, o Sr.
- RG, Feira de Santana, Salvador - BA e Fortaleza - Cláudio Senna Frederico, Presidente da Associação
CE. O Sr. Deputado Dr. Hélio apresentou documento Nacional de Transportes Públicos; no dia 22, o Sr. Ju-
onde analisou a situação dos Municípios e Estados randir Fernandes, Diretor do Departamento Nacional
em relação à lei de trânsito em vigor e relacionou as- de Trânsito - DENATRAN; e no dia 29, os Srs. Círio
pectos a serem observados, por ocasião das viagens Vidal, Delegado de Polícia e ex-Diretor do Detran de
às regiões arroladas para visita. Os Srs. Deputados São Paulo por nove anos, Roberto Scarinngella, Dire-
Dr. Hélio e Duilio Pisaneschi indagaram sobre a com- tor-Superintendente do Instituto Nacional de Segurança
petência da Comissão Especial, obtendo da presi- no Trânsito, e José Roberto Prazeres, Presidente da
dência os esclarecimentos. O Sr. Deputado Gonzaga Associação Brasileira dos Detran - ABDETRAN.
Patriota fez referência ao Sr. Geraldo Guilherme Bar- Esta Presidência recebeu o Ofício nº 360, de 27
ros Miranda, Presidente da Empresa Petrolinense de de agosto de 1999, acompanhado de dois relatórios
Trânsito e Transportes Coletivos, presente à reunião. sobre gestão administrativa do trânsito na cidade do
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encer- Rio de Janeiro e gestão administrativa do trânsito e
rou a reunião às dezesseis horas, antes convocando transporte na cidade do Rio de Janeiro, no último biê-
uma outra para dia quinze de setembro, às quatorze nio, do Sr. Luiz Paulo Fernandez Conde, Prefeito da-
horas e trinta minutos, destinada à Audiência Pública quela cidade, em resposta ao ofício enviado por esta
com o Dr. Cláudio Senna Frederico, Presidente da Comissão a todos os Prefeitos de Capitais, solicitan-
Associação Nacional de Transportes Públicos - do subsídio sobre o Código de Trânsito.
ANTP e representantes daquela entidade. E, para Passa-se à Ordem do Dia.
constar, eu, Edla Calheiros Bispo, Secretária, lavrei a A presente reunião destina-se à eleição do 1º
presente Ata que será assinada pelo Presidente e en- Vice-Presidente, em continuação à elaboração do
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos cronograma de trabalho.
Deputados, juntamente com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) _ Passaremos, portanto, à eleição. Informamos
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da aos Srs. Deputados o recebimento do Ofício nº 929,

do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder doComissão Especial destinada a acompanhar a aplica-
ção da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de PMDB, indicando o Sr. Deputado Federal Jorge Ta-
Trânsito Brasileiro. deu Mudalen para o aludido cargo.

Foi distribuída aos Srs. DEiputados cópia da Ata Está aberta a inscrição para outros candidatos.
da 31\ Reunião. Indago S. Exils da necessidade de sua (Pausa.)
leitura. , Não havendo outra indicação, procederemos à

O SR. DEPUTADO JORGE TJ:)~~IL! MUDALE~j votação.
- Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura da ata. O SR. DEPUTADO DR. HÉLIO - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Em te, a votação não pode ser nominal?
votação a dispensa da leitura da ata. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) _

Os Srs. Deputados que concordam permane- Não, Sr. Deputado.
çam como se encontram. (Pausa.)

Dispensada a leitura, está aprovada a ata. Solicito ao Deputado Euler Morais que seja
Esta Presidência expediu a todos os membro8 Relator ad hoc e Secretário desta Comissão, em

da Comissão relação dos Municípios integrados ao substituição ao Deputado José Carlos Aleluia, que
Sistema Nacional Trânsito. Se alguém não a rece· não se encontra no Brasil.
'leu, favor solicitg .ú ':39cretária, S~ Edla. O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Vamos.

Caso algum '\";;'3 Srs. Deputados não disponha dar início à votação do único candidato à l' VI-
da relação de toda' 21:1; proposições que versam so- ce-Presidência desta Comissão, Deputado Jorge
bre a legislação de t â!!'f~nO, em tramitação na Câmara Tadeu Mudalen.
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Convido S. Exê a ser o primeiro a votar.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Estou

sendo informado de que os Deputados serão chama
dos pela ordem. Convido, portanto, o Deputado Joa
quim Francisco. (Pausa.)

Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.) Ausente.
Deputado Jorge Tadeu Mudalen.
Faço questão de que S. ExA vote primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) -

Deputado Euler Morais. (Pausa.)
Deputado Chico da Princesa. (Pausa.)
Deputado Coronel Garcia. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Deputado

Pedro Wilson. (Pausa.)
Deputado Ary Kara. (Pausa.)
Deputado Duilio Pisaneschi. (Pausa.)
Deputado Dr. Hélio. (Pausa.)
Deputado Gonzaga P.atriota. (Pausa.)
Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Tendo

em vista que os dois Deputados titulares do PFL não
estão presentes, convidamos o Deputado Aldir Ca
bral. (Pausa.)

O Deputado Padre Roque, do PT, não se en
contra presente.

São esses os nossos eleitores. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Vo

taram nove Srs. Deputados. Portanto, o quorum foi
atingido.

Solicitamos ao Deputado Euler Morais que faça
a apuração. (Pausa.)

Informamos aos Srs. Deputados que há coincI
dência entre o número de votantes e o de sobracar
tas.

Proclamaremos o resultado: houve nove votos
favoráveis à eleição do nobre Deputado Jorge Tadeu
Mudalen para a 111 Vice-Presidência.

Convidamos o eleito para o cargo de 111 Vi
ce-Presidente a assomar à Mesa. Declaro S. Ex· em
possado. (Palmas.)

Passaremos à continuação da elaboração do
cronograma de viagem, conforme convocação pré
via.

Com a palavra os Srs. Deputados Dr. Hélio e
Euler Morais, designados para apresentarem o rotei·
ro de visita aos Estados brasileiros.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr. r
sidente, estamos apresentando aindaJelação pre ..
nar, sobretudo porque queremos dar aos memt. )s
desta Comissão a oportunidade de opinarem quanto
à melhor conveniência desse roteiro de visitas.

Gostaríamos de apresentar as sugestões para a
agenda dessa visita aos Estados, cidades e regiões.
Primeiro haveria reuniões com órgãos e entidades re
lacionados com a questão do trânsito. Depois realiza
ríamos encontros com seguimentos organizados da
sociedade, envolvidos na implantação do novo Códi
go de Trânsito Brasileiro, a exemplo de foros perma
nentes de trânsito, que estão sendo criados em vários
Estados. Em terceiro lugar teríamos reunião com Pre
feitos, para prestar esclarecimentos básicos sobre o
Código Brasileiro de Trânsito e os problemas relacio
nados com sua implementação. Finalmente, faríamos
visitas aos órgãos de imprensa e concederíamos en
trevistas para não só divulgar os opjetivos da presen
ça da Comissão Especial no local, mas também es
clarecer o porquê da visita, o acompanhamento e a
aplicação do Código Brasileiro de Trânsito.

Portanto, estamos sugerindo visitas em pratica
mente todas as regiões do País, a começarem no dia
1Q

, por Goiânia, Estado de Goiás. Procuraremos
marcar as demais visitas para as quintas-feiras ou
sextas-feiras. Quando se tratar de viagens mais lon
gas, como para o Nordeste, ajustaremos, se possível,
duas visitas: uma na quinta-feira e outra na
sexta-feira. Eventualmente poderemos ocupar até os
sábados, para realizarmos itinerário maior.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN
- Sr. Deputado, aos sábados os órgãos estarão funcio
nando normalmente?

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Real
mente temos que considerar essa dificuldade. Talvez
não houvesse problema com relação aos seguimen
tos organizados da sociedade. Quanto aos órgãos
estaduais. que não são muitos, se os procurarmos de
antemão acredito que não haveria tanto problema.

Talvez aos sábados não tivéssemos espaço
acessível à cobertura da imprensa. Portanto, prefe
rencialmente concentraríamos as visitas nas quin
tas-feiras e sextas-feiras.

Então, a primeira sugestão é Goiânia. Possivel
mente, na segunda-feira estaríamos em Guarulhos e
Grande São Paulo, sob a coordenação do Deputado
Jorge Tadeu Mudalen. Depois teríamos outras visi
tas, incluindo Recife, sob a liderança do Deputado
Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA
Deputado, permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota.
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o SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA
Gostaria de sugerir que a visita a Pernambuco, se
fosse possível, acontecesse no Município de Petroli
na. As autoridades convidadas por esta Comissão já
estiveram em Recife. Más, o Município de Petrolina
foi o primeiro a implantar o-Sistema Nacional de Trân
sito, a municipalizar o trânsito. E tal iniciativa tem
dado certo. O Prefeito da cidade, meu adversário, tem
recebido elogios por conseguir diminuir o índice de vi
olência no trânsito. O Município de Petrolina é peque
no, tem 300 mil habitantes. Mas, a população de Jua
zeiro, cidade que fica do outro lado do rio, é de aproxi
madamente 300 mil habitantes.

Poderíamos fazer essa visita, quem sabe, na
sexta-feira ou no sábado, se a Comissão para lá se
deslocar. Com isso todos iriam conhecer as adversi
dades nordestinas. Em Petrolina estão os projetos de
irrigação do Nordeste. Só ouvimos falar do Nordeste
pobre, mas há também essa parte rica.

Os Deputados Osvaldo Coelho e Clementino
Coelho são de Petrolina. Do Município de Juazeiro te
mos o Deputado Jorge Khoury, além de outros dois.
Quer dizer, são cinco Deputados.

Se a Comissão aprovar, faríamos o encontro de
Pernambuco no Município de Petrolina. É a sugestão
que apresento.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Gostaria
de esclarecer, Sr. Presidente, se o encontro de Per
nambuco tem caráter estadual ou municipal. Se for
estadual, evidentemente temos que escolher cidade
que possa congregar os demais Municípios interes
sados. Parece-me que a proposta do Deputado Gon
zaga Patriota é no sentido de um encontro estadual.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - O
encontro seria estadual, até porque acredito que em
Pernambuco não há Municípios integrados - o Sr.
Presidente tem a relação.

Alérri dos Municípios que já estão no sistema,
poder~a.mos convidar outros. Quem sabe o próprio
Roberto Magalha,es, Prefeito da Capital, também po
deriá participar? Temos vôos em quase todos os ho
rários para Petrolina. Tal encontro serviria até para in
teriorizar a questão do trânsito no Estado de Pernam
buco. Além do mais, se formos pa~a o Recife, sequer
conseguiremos chegar ao Centro de Convenções,
porque a cidade tem o pior trânsito do País.

O SR. DEPUTADO. DR. HÉLIO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Tem V. Exll a palavra.

OSR. DEPUTADO DR. HÉLIO - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, o trabalho que eu e o Deputado

Euler Morais estamos fazendo é apenas um esque
leto, está em aberto. Portanto, sugiro ao nobre Deputado
Gonzaga Patriota e aos demais Deputados represen
tantes das diversas regiões que apresentem o crono
grama de trabalho, visando adequar a visita dos re
presentantes do Código Nacional de Trânsito ao lo
caI.

Esclareço que em uma Capital é fácil, juntamen
te com os órgãos formais, congregar os Municípios in
tegrados ao novo Código. Portanto, uma reunião cen
trai facilitaria a aquisição de dados e o esclarecimento
de dúvidas pelo órgão estadual.

Por exemplo: o Deputado Gonzaga Patriota, de
Pernambuco, poderia estabelecer a melhor forma de
atender não só ao Recife como às cidades mais próxi
mas, Petrolina, dentre outras. Teremos tempo sufici
ente para receber esses subsídios, o que nos permiti
rá realizar trabalho proveitoso.

Sr. Presidente, na reunião passada, V.Ex! pe
diu-nos que apresentássemos não só a listagem de
cidades, regiões e Estados a serem visitados, mas
um cronograma que atendesse aos objetivos das visi
tas, para que houvesse norma comum a todos os lo
cais.

Pois bem, passo a V. Ex! documento que anali
sa o novo Código Nacional de Trânsito e a situação
dos Municípios e Estados. Acrescido a isso, em tais
visitas devemos observar oito tópicos de fundamental
importância, a seguir:

12 Quais os benefícios e problemas trazidos
pelo novo Código na sua região, Município ou Esta
do?

22 Quais as dificuldades de fiscalização encon
tradas?

32 Quantas carteiras de motorista foram retira
das e como anda o controle da contagem dos pontos?

42 Como anda a vigilância e o serviço de notifi
cação de multas? Existe vigilância e monitoração ele
trônica? Quanto arrecada e encaminha para o fundo
do DENATRAN?

52 Como se encontra a informatização no seu
Município, Capital ou Estado?

62 Quais as campanhas de educação para o
trânsito durante os anos de vigência do Código?

72 Quanto está sendo investido na educação
para o trânsito em seu Município, Capital ou Estado?

82 A avaliação do grau de satisfação e críticas
pelos setores organizados alcançados pelo novo Có
digo: táxis, auto-esoolas, transportes municipais,
transportes de carga, setores de fiscalização, etc..
Isso é fundamental e já foi observado pelo Deputado
Jorge Tadeu Mudalen.
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Provavelmente existem outros pontos a serem
observados. Mas os tópicos assinalados são impor
tantes para que possamos normatizar e homogenei
zar os resultados, o que facilitará o posterior trabalho
da Comissão.

Então, vou encaminhar à Mesa o trabalho da
análise com os respectivos quesitos a serem segui
dos nessas visitas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Va
mos passar a todos os membros da Comissão a su
gestão dada pelos Deputados Dr. Hélio e Euler Mora
is. Se quiserem, S. Ex!!! podem acrescentar algo.

Deputado Gonzaga Patriota, pelo que entende
mos do parecer do Deputado Euler Morais, haverá re
uniões com os Prefeitos que já municipalizaram o
trânsito e com aqueles que ainda não o fizeram, para
levarmos até eles a instrução sobre o Código de Trân
sito Brasileiro.

No entanto, é muito importante que haja reunião
nas Capitais, porque é lá onde se encontram os
Detran. Então, poderemos visitar a Capital, maior ci
dade com trânsito municipalizado, onde estão o co
mando das Polícias Rodoviárias Federal e estadual e
os Detran. Posteriormente, no interior, visitaríamos as
Prefeituras.

A sugestão de V. Ex! é importante, mas acho
que não podemos deixar de visitar a Capital. Visitaría
mos, portanto, Recife e Petrolina.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA
Pergunto a V. Exa se na Capital pernambucana, Re
cife, o trânsito já está...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Já está. É uma das duas ou três Capitais do Nor
deste que vamos visitar.

Vou até ler a proposta do Deputado Euler Morais.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Informo aos Srs. Deputados que se trata de proposta,
portanto, se tiverem sugestões podem entregá-Ias à
Mesa, que serão repassadas aos Sub-Relatores. Eis o
que diz a proposta:

Região Nordeste: Recife e Petrolina, em Per
nambuco; Natal, no Rio Grande do Norte; Feira de
Santana e Salvador, na Bahia; e Fortaleza, no Ceará.

Região Sul: Curitiba no Paraná; e Florianópolis,
em Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Ou Flo
rianópolis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Ou
Florianópolis.

Região Centro-Oeste: Goiânia, em Goiás.
O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Na Re

gião Centro-Oeste há Cuíabá também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Re

gião Norte: Belém, no Pará; São Luís, no Maranhão.
Região Sudeste: cidade do Rio de Janeiro, no

Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, em São Paulo.
Além disso, sugeri o Município de São José dos Cam
pos, o Dr. Hélio sugeriu Campinas e o Deputado Jor
ge Tadeu Mudalen, Guarulhos.

Com a palavra o Deputado Jorge Tadeu Muda-
len.

oSR. DEPU1ADO JORGE TADEU MUDALEN
- Sr. Presidente, a cidade de São Paulo poderia ser
dividida em algumas regiões. Temos a região do
ABC, que o Deputado Duilio Pisaneschi poderia coor
denar; a grande São Paulo, onde poderiam ser agre
gados os Municípios dentro do princípio exposto por
V. Ex!; a região de Campinas, que poderia ser lidera
da pelo companheiro Deputado Dr. Hélio; e a região
do Vale do Paraíba, onde V. Ex!:! ficaria encarregado
da área de São José dos Campos ou Taubaté. Além
disso, faríamos visita à Capital.

Essa divisão poderia ser encaminhada ao
Deputado Euler Morais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Acho a proposta ideal, somente há a questão de
tempo.

Podemos fazer essa divisão com os Deputados
de São Paulo. Acho justo. Seríamos nós, os Deputados
Duilio Pisaneschi, Jorge Tadeu Mudalen, Dr. Hélio e
algum outro companheiro que queira comparecer.
Aproveitaríamos o final de semana para visitar cada
cidade num dia. O deslocamento dos companheiros
de outros Estados é mais difícil, mas concordo plena
mente em fazer as quatro reuniões: no ABC, na gran
de São Paulo/Guarulhos, no Vale do Paraíba/São
José dos Campos e na região de Campinas.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Com a palavra o Deputado Duilio Pisaneschi.

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI- Sr.
Presidente, acho oportuno, neste momento, prestar
um esclarecimento a V. Ex!, que foi Relator da impor.'
tante Comissão que tratou do Código de Trânsito Bra
sileiro, e aos Srs. Deputados.

É muito oportuna essa visita. Hoje conversando
com o Deputado Euler Morais, coloquei à disposição
de S. Ex!! informação a respeito da minha cidade. 00
mingo, o Diário do Grande ABC dedicou três pági
nas sobre a indústria de multas na minha região. Já



40800 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

arrecadaram 7 milhões e meio de reais nos Municípios.
Na minha cidade foram arrecadados 3 milhões e meio
de reais.

Então, isso se tornou fonte de receita para os
Municípios. É até bom politicamente, porque ajuda os
adversários na próxima eleição. Vejam V. Ex'! que o
meu Prefeito estava com 31 % de rejeição, mas esse
índice foi para 57% porque já houve perto de 100 mil
multas na cidade, que tem 300 mil veículos. Portanto,
um terço dos veículos da cidade foram multados.

Sr. Presidente, V. Ex! fez um brilhante trabalho,
que todos acompanhamos - motivo pelo qual esta
mos nesta Comissão. Realmente a multa é boa, por
que mexe no bolso do brasileiro e diminui o índice de
acidentes. Mas, agora estão fazendo dela motivo de
sacanagem para com a população brasileira.

Quero manifestar meu repúdio a essa indústria,
que foi motivo de manchete no Diário do Grande
ABC desta semana, ocupando três páginas do jornal.

Digo mais: a Comissão de Transportes, Sr. Pre
sidente, criou Subcomissão para tratar do problema
de multas dos motoristas profissionais. Não é justo
que o motorista que fica vinte horas ao volante - o ta
xista, o caminhoneiro, o condutor de ônibus - tenha o
mesmo tratamento dado ao motorista amador ou à
senhora que vai levar o filho à escola ou vai ao super
mercado. Ele não pode ser julgado pelos vinte pon
tos.

Então, acho importante esta Comissão, porque
ela discute temas de grande valia, com relação a mu
danças no Código Nacional de Trânsito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 

Com a palavra o Deputado Coronel Garcia.
O SR. DEPUTADO CORONEL GARCIA - Sr.

Presidente, quero abordar o mesmo assunto exposto
pelo Deputado Duilio Pisa,nescrn.

Tenho para 8f1U'egar à Comissão alguns documen
tos em arquivo. Um deles mostra foto publicada na pri
meira página do jo;nal O Globo, do Rio de Janeiro, em
que um guarda rpUJ'licipal está detrás de uma árvore,
segurando um radár. E com toda galhardia a guarda
municipal anuncia que estão escondidos realmente,
para utilizar o radar e multar a população.

O abuso chegou a situação!extremada, que leva
a grandes arrecadações. Mas, em compensação, ar
rasa o patrimônio de muitas famílias, como foi abor
dado aqui. Por isso, citei três nomes para serem ouvi
dos pela Comissão, se possível. Eles dariam esclare
cimento muito melhor sobre o problema que está atin
gindo os motoristas profissionais.

Também gostaria de registrar caso ocorrido no
Rio de Janeiro, em ~e uma empresa de ônibus teve
qualquer problema com a polícia militar local. Em fun
ção disso, em determinado dia a Polícia Militar insta
lou-se no centro da cidade, em determinada posição,
o que fez com que todos os ônibus da empresa fos
sem multados - todos, sem exceção. Foi um total de
57 mil reais em multas, quase todas por falta do uso
do cinto de segurança - que em ônibus de transporte
coletivo é isento, uma vez que o Código que não é ne
cessário.

Bem, a multa ilegal foi aplicada. Depois disso, a
empresa de ônibus entrou com recurso, ao mesmo
tempo em que informou quem seria o possível infra
tor. Mas, o Detran do Estado do Rio de Janeiro não
deu celeridade ao processo, e oitenta ônibus da em
presa foram retidos porque não puderam ser licencia
dos em tempo, já que não havia sido julgado o recur
so. Após tal retenção, a empresa resolveu pagar a
multa, para que pudesse colocar os ônibus em circula
ção. Com o pagamento, foi reconhecido o erro do mo
torista, o que fez com que quase 500 motoristas per
dessem as carteiras de habilitação.

Gostaria de deixar claro que se trata de um pro
fissional do volante, pessoa que precisa da carteira
de habilitação para trabalhar. Realmente a situação
está atingindo níveis intoleráveis, até pela ganância
de arrecadar, muitas vezes demonstrada pelo Poder
Público.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Com a palavra o Deputado Duilio Pisaneschi.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI- Sr.
Presidente, quero complementar o que disse o Sr.
Deputado Coronel Garcia.

Hoje conversei com o Deputado Euler Morais
pela manhã. Sabemos que as Prefeituras estão fa
zendo convênios, nos quais 40% das multas são re
passados às empresas. Será não há trambicagem
por detrás disso? O que está acontecendo?

Acho que é muito oportuna esta Comissão, por
que não só estão dilapidando o patrimônio da popula
ção, com achacam a grande maioria, beneficiando
apenas pequenos grupos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA 
Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão, gostaría
mos que esta Comissão fosse permanente e tivesse
poderes para apreciar os projetos que tramitam na
Casa. São projetos de lei que enriquecerão, sem dú-
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vida nenhuma, o Código de Trânsito brasileiro, e pro
postas de emenda à Constituição.

É preciso coibir abusos como esses aventados
aqui. Na realidade, sabemos que o Código veio para
diminuir um pouco a matança·que havia. Furó primei
ro Vice-Presidente da Comissão e acompanhei de
perto o trabalho do Deputado Ary Kara, para que ti
véssemos aqui um Código melhor. Obviamente, não
tivemos o que almejávamos porque o lobby pesa, por
isso deixamos de aprovar pontos importantes, detecta~
dos nos estudos que fazíamos.

Não tenho dúvidas de que nas últimas eleições
perdi muitos votos no meu Estado, porque lá fui consi
derado o homem de Pernambuco que trabalhou no Có
digo, e por ter sido Secretário Nacional de Trânsito no
Governo Itamar, época em que esse Código foi criado.

Mesmo tendo perdido esses votos, tenho certe
za de que no Estado de Pernambuco diminuíram mui
to os acidentes, a violência no trânsito.

Por outro lado, as 'autoridades de trânsito. estão
abusando. O comércio de multas cresce a cada hora.
Os pardais estão por aí, muitas das vezes ferindo a
própria legislação. Os convênios são feitós, e vemos
o DNER - Departamento.que está prestes a falecer
abrir concorrência para instalar pardais nas rodovias
federais. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal,
que tem o poder de fiscalizar, não participa dessa
concorrência.

Nós, que estamos nesta Comissão para acom
panhar a vigência do Código, temos de saber até
onde temos poderes para fiscalizar, proibir e cancelar
determinados atos. Temos que analisar quais os po
deres desta Comissão e seus membros, no sentido
de evitar determinados abusos, como o mostrado
aqui pelo Deputado Coronel Garcia.

Como falei aqui, Recife não está com o trânsito
municipalizado. Recife é o Município do Brasil onde o
trânsito está em pior situação, pela ganância dos
transportadores de ônibus. Lá não existe transporte
alternativo, o que sempre defendi. O ônibus não con
segue chegar a determinados morros do Recife, do
Rio de Janeiro, ou de outras cidades. Por isso, temos
que ter o transporte alternativo.

O art. 108, § 1", elc o art. 230, 11, do Código de
Trânsito Brasileiro, diz que podemos criar o transpor
te alternativo. E ele foi criado. De Salgueiro a Petroli
na, por exemplo, há três ônibus por dia. Por isso, mais
de mil pessoas precisam locomover-se nos carros de
transporte alternativo. A polícia rodoviária está fazen
do a apreensão desses veículos, cumprindo determi
nação judicial, porque há IillÍinar que proíbe tal trans
porte. E o povo não está mais conseguindo viajf!l.r.

Então, acho que temos que aplicar o Código. O
DER de Pernambuco também diz que o transporte al
ternativo depende de autorização Mas, parece-me
que a Resolução n2 84 regulamentou o art. 230 com o
art. 108. E ainda a Polícia Rodoviária multa, porque
depende de a autoridade de trânsito daquela via dar a
licença. Ou seja, de acordo com essa Resolução, só
pode haver transporte alternativo se ele estiver autori
zado pelo DNER, se for interurbano, ou pelo DER.

Esta Comissão é muito importante. Mas, não sei
que poderes temos, no sentido de exigir que o DER
do Estado de São Paulo dê autorização para o trans
porte alternativo nas regiões que não dispõem do
transporte convencional e regular. E que ele também
possa ser autorizado pelo DNER nas linhas estaduais
ou interestaduais.

Teríamos que nos sentar e discutir que poderes
temos para evitar determinados abusos. Enquanto
isso, outros Municípios não estão fazendo nada, por
que sequer municipalizaram o trânsito. Vejam o
exemplo de Brasília, onde, unilateralmente, o Gover
no anistiou as multas aplicadas nos anos anteriores.
A meu ver, tais mUltfls não poderiam ser anistiadas
pelo Governo do Distrito Federal, até porque esse
crédito, se podemos chamá-lo assim, não pertence
somente ao Distrito Federal, mas também ao Fundo
de Segurança, dentre outros.

Acho que deveríamos fiscalizar isso também.
Devemos procurar saber do G.overno do Distrito Fe
deral em que ele se estribou para anistiar essas muI
tas. Será que isso não está acontecendo em outros
Municípios, que multam para depois trocarem a dis
pensa das multas por voto nas eleições que se apro
ximam?

Temos que saber quais os direitos desta Comis
são, para podermos usar nossos poderes e autorida
de. Se não temos nenhum, devemos acabar com a
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Deputado Coronel Garcia, V. Ex! mandou uma suges
tão de expositores: os Srs. Kasuo Sakamoto, Nélio
Botelho e Antonio anil.

o Dr. Kasuo Sakamoto hoje presta serviço à
ABDETRAN, convidada para audiência pública a se
realizar no dia 29. Portanto, gostaríamos que V. Ex!
dissesse qual dos dois - Sr. Nélio Botelho ou Sr.
Antonio Onil- poderia ser encaixado no dia 29. Quem
estará na audiência pública, juntamente com o repre
sentante da Associação dos Usuários de Veículos
Automotores, por indicação de Goiás: o Dr. Nélio
Botelho ou Sr. Antonio Onil?



40802 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 1999

o SR. DEPUTADO CORONEL GARCIA - Os
dois seriam que dia, então?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - So
mente um deles. O outro ficaria para a próxima au
diência pública.

O SR. DEPUTADO CORONEL GARCIA - Sr.
Presidente, poderíamos convidar o Dr. Nélio Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Então, o Dr. Nélio Botelho virá no dia 29, juntamente
com o Dr. Joaquim Cezar do Amaral Rocha, Presi
dente da Associação dos Usuários de Veículos Auto
motores.

Em votação a sugestão do Deputado Coronel
Garcia.

Os Srs. Deputados que concordam permane
çam como estão. (Pausa.)

Aprovada a agenda do dia 29.
Vou ler a agenda preestabelecida para o mês de

setembro, para aprovação de V. Ex!!.
O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 

Pois não.
O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr. Pre

sidente, tenho compromisso inadiável agora, por isso
quero saber se a Comissão nos permite refazer a pro
posta à luz das sugestões apresentadas, incluindo as
cidades e os Estados citados.

Para a próxima reunião traremos nova propos
ta, se possível, com datas. Os Srs. Parlamentares an
fitriões, sobretudo, poderão manifestar sua conve
niência, para assim fecharmos a agenda com os que
sitos a serem encaminhados para a formalização das
viagens.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 

Com a palavra o Deputado Coronel Garcia.
O SR. DEPUTADO CORONEL GARCIA - Sr.

Presidente, vi que estão elaborando um questionário,
que achei sensacional. Mas, me parece que ele está
sendo encaminhado somente ao Governo do Estado,
ao órgão executivo de trânsito estadual. É isso?

O SR. DEPUTADO DR. HÉLIO - Municipal
também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Estamos enviando para os três: Municípios, Polícia
Rodoviária Federal e Estados.

Informo ao Deputado Euler Morais que a próxi
ma reunião é dia 15. Então, gostaríamos que o roteiro
já estivesse preparado nesse dia, porque a primeira
visita desta Comissão será feita a Goiânia.

Registro ainda que o crdnograma de setembro
foi aprovado na reunião passada. Só acrescentamos
o nome do Dr. Nélio Botelho, por solicitação do
Deputado Coronel Garcia.

Está aprovado o cronograma, que V. Ex!! irão
receber novamente da Secretaria desta Comissão.

Com a palavra o Deputado Dr. Hélio. Em segui
da falará o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA
Sr. Presidente, eu queria que o Deputado Euler Morais
aguardasse um minuto, se possível, porque o que te
nho a dizer é importante..

Dr. Hélio, V. Ex!! permutaria comigo, por favor?
Antes de o Coordenador, Deputado Euler Mora

is, retirar-se da reunião, quero dizer que eu estava sa
bendo que estava hoje em Brasília o Dr. Geraldo Gui
lherme, Presidente da EPTC - Empresa Petrolinense
de Transportes Coletivos. S. S!! veio à Capital Federal
para participar de audiência com o Diretor do Denatran,
juntamente com o Deputado Osvaldo Coelho.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, disse anterior
mente que Petrolina, em que pese ser administrada
por um meu adversário político, é o único Município
que conheço, pelo menos no Nordeste, onde o trânsi
to é aquele preconizado pelo Código. Até as faixas de
pedestres são respeitadas lá - igual a Brasília ou me
lhor.

Sugeri que a reunião de Pernambuco fosse em
Petrolina porque Recife sequer tem trânsito municipa
Iizado. Além do mais, Petrollna é servida por várias li
nhas aéreas.

Sei que fui voto vencido, mas quero reiterar ao
Deputado Euler Morais, Coordenador, o pedido de
que a reunião do Nordeste seja realizada em Petroli
na. Não há problema quanto aos grandes Municípios,
como Caruaru, Jaboatão - Olinda não tem ainda -,
Itamaracá e outros. Eles vão comparecer à reunião.
Para o encontro em Petrolina, tenh9 certeza de que
poderemos contar com todos eles.

Apesar de ter sido voto vencido, peço que mi
nha proposta seja colocada novamente em discus
são, levando em consideração que no Recife o trânsi
to não está municipalizado. Poderíamos convidar os
Municípios de Feira de Santana, Juazeiro da Bahia e
outros grandes Municípios da Bahia, para que o Pre
sidente, Deputado Ary Kara, pudesse esclarecer,
como falei anteriormente, a competência desta Co
missão.

Já disse que, enquanto o Detran de Pernambu
co já conveniou de acordo com o Código, com o Muni
cípio de Petrolina, o Detran da Bahia nega-se a con-
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veniar, dizendo que não existe a competência de mu
nicipalização de trânsito.

Existem esses equívocos ou abusos. Por isso,
nós, desta Comissão, com a autoridade que, penso,
temos, poderíamos realizar o encontro de Petrolina
que seria de todo o Nordeste.

Portanto, acho que Petrolina poderia sediar tal
reunião.

O SR. PRESIDENTE' (Deputado Ary Kara) 
Antes de conceder a palavra ao Sub-Relator Euler
Morais, queria dizer ao Deputado Gonzaga Patriota
que os nordestinos são adversários lá, mas aqui eles
se unem em todas as votações, em defesa do Nor
deste.

(Não identificado) - É verdade. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Pa

rabéns a vocês, do Nordeste.
O Deputado Gonzaga Patriota, antes da chega

da do companheiro de Petrolina, havia dito que, sem
dúvida alguma, Petrolina é a cidade que tem a melhor
municipalização de trânsito- no País. A proposta de
S. Ex! foi aceita por unanimidade, inclusive, pelos
próprios Sub-Relatores.

Desde 1991, quando o Código começou a ser
estudado, o Deputado Gonzaga Patriota, já participa
va da feitura do Código de Trânsito Brasileiro. Portan
to, em homenagem ao nosso companheiro, os
Sub-Relatores concordaram que a reunião regional
seja na cidade de Petrolina.

Com a palavra o Sub-Relator, Deputado Euler
Morais.

O SR. DEPUTADO EULER MORAIS - Sr. Pre
sidente, só quero reiterar o que disse V. Ex!.

Depois manteremos contacto com o Deputado
Gonzaga Patriota, para definirmos 'uma data de co
mum acordo e estabelecer o nosso cronograma.

Eventualmente, pela interveniência do Deputado
Joaquim Francisco, poderemos realizar outra reunião
na Capital.

Mas, acho que devemos acatar a solicitação do
Deputado Gonzaga Patriota com muito boa vontade.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA
Então, a primeira reunião será em Petrolina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Com a palavra o Deputado Dr. Hélio.

O SR. DEPUTADO DR. HÉLIO - Apenas reafir
mo, Sr. Presidente, que já havia sido acatada pela
Sub-Relatoria a proposta do Deputado Gonzaga Pa
triota.

Mas, gostaria de refutar o que disse o nobre
Deputado Gonzaga Patriota, com relação à autorida
de que esta Comissão deve ter. Acredito que não só a

Comissão tem autoridade para fiscalizar, e a obriga
ção de fazê-lo, mas também nós, Deputados. Acho
que se soma ao ofício da Comissão a nossa função
parlamentar de fiscalizar a coisa pública.

Sr. Presidente, gostaria de justificar a minha saí
da. Estou participando do Seminário de Comércio
Eletrônico, no qual sou moderador de uma das mesas
de debates.

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Com a palavra o Deputado Duilio Pisaneschi.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex!! me esclarecesse uma
dúvida, acrescida pelo Deputado Gonzaga Patriota.
Vamos ter condições de fazer propostas para ade
quação e mudança do Código de Trânsito Brasileiro,
ou só vamos fiscalizar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) - Po
Q~mos fazer propostas a qualquer momento. Mas,
vamos pedir ao Presidente da Casa, Deputado Mi
chel Temer, que esta Comissão seja permanente.

A proposta do Deputado Gonzaga Patriota, que
endossamos, é de que se crie nova Comissão
Permanente, e não Comissão Especial. A Comissão
Permanente terá condições de analisar todos os pro
jetos que forem enviados à Casa, relacionados com o
trânsito do País.

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI - E
depois poderemos apresentar sugestões de mudan
ças?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Sim.

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ary Kara) 
Continua franqueada a palavra. (Pausa.)

Antes de encerrar a presente reunião, convoco
os Srs. membros desta Comissão para reunião de au
diência pública no dia 15 de setembro, às 14h30, para
a qual estão convidados os Srs. Diretores da Associa
ção Nacional de Transportes Públicos, cujo Presidente
é o Dr. Cláudio Senna Frederico, atual Secretário de
Transporte Metropolitano da Cidade de São Paulo.

São técnicos especialistas em municipalização
de trânsito, porque representam principalmente as
secretarias municipais de trânsito, as CTs, e os ór
gãos municipais. Portanto, estarão aqui representan
tes de vários Estados que pertencem à ANTP.

Participamos, em nome desta Comissão, de re
união muito importante, ocorrida em Fortaleza no
mês de agosto - o Deputado Coronel Garcia iria', mas
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na última hora não foi. Nela estavam presentes mais
d~ quinze Prefeitos de Capitais e de várias cidades
importantes do País, com quem a ANTP discutiu a
municipalização do trânsito. Inclusive estava presen
te o Prefeito de Recife, Dr. Roberto Magalhães.

Portanto, convidamos todos para a audiência do
dia 15 de setembro, às 14h30.

Continua franqueada a palavra. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, da

mos por encerrada a presente reunião.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

O Presidente desta Comissão, Deputado Aloizio
Mercadante, fez a seguinte

Distribuição n9 7/99

Em 9-9-99
Ao Deputado CARLlTO MERSS
Projeto de Lei nº 1.142/99 - do Sr. Avenzoar

Arruda - que "dispõe sobre as informações empresa
riais a serem fornecidas aos sindicatos profissionais
com a finalidade de subsidiar a negociação coletiva".

Projeto de Lei nº 1.304/99 - do Sr. Dr. Hélio 
que "modifica a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o Simples, para viabilizar o enqua
dramento das empresas que estejam regularizando
seus débitos".

Ao Deputado CELSO JACOB
Projeto de Lei nº 1.313/99 - do Sr. Pedro Fernan

des - que "dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências".

Ao Deputado CLEMENTINO COELHO
Projeto de Lei nº 1.276/99 - do Sr. Jair Mene

guelli - que "veda a concessão de fiança por pessoa
natural, nos contratos em geral".

Ao Deputado EMERSON KAPAZ
Projeto de Lei nº 4.671-N98 - do Sr. Jair Mene

guelli - que "disciplina a instalação, uso e manuten
ção de sistemas de injeção de combustível, sondas
de controle de mistura, conversores catalíticos, siste
mas de escapamento de gases em veículos automo
tores e dá outras providências".

Ao Deputado JOÃO FASSARELLA
Projeto de Lei nº 1.766-A/96 - do Sr. Cunha

Bueno - que "dispõe sobre a desestatização das
empresas do setor elétrico". (Apensados: PL nºs 2.441/96,
2.442/96,2.462/96 e 2.474/96)

Ao Deputado JURANDIL JUAREZ
Projeto de Lei nº 1.079/99 - do Sr. José Chaves 

que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em edital de privatização, cisão, fusão ou in
corporação de companhias energéticas controladas

pela União, ou em contrato dele decorrente, que ga
ranta investimentos em programas de eletrificação ru
ral".

À Deputada MARIA ABADIA
Projeto de Lei nº 1.340/99 - do Sr. Freire Júnior

-que acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei
nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil, e ao
art. 262 da Lei nº 556, de 25 de junho de 1950 - Códi
go Comercial".

Ao Deputado MÚCIO SÁ
Projeto de Lei nº 1.250/99 - do Sr. Evilásio Farias

- que "estabelece limites para ruído dos brinquedos".
Ao Deputado OSVALDO COELHO
Projeto de Lei nº 593-N99 - do Poder Executivo

- que "dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 1.521, de
26 de dezembro de 1951, que altera dispositivos da
legislação vigente sobre crimes contra a economia
popular".

Ao Deputado RICARDO FERRAÇO
Projeto de Lei Complementar nº 97/96 - do Sr.

Antonio Kandir - que "substitui as contribuições sociais
incidentes sobre faturamento ou receita, instituídas pe
las Leis Complementares nºs 7 e 8, de 1970, e nº 70, de
1991, bem como a contribuição social sobre o lucro lí
quido, instituída pela Lei nº 7.689, de 1988, exceto
quando devidas pelas instituições de que trata o § 1º,
art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991, por contribuição social
incidente sobre o lucro bruto, e dá outras providências".

Ao Deputado RUBENS BUENO
Projeto de Lei nº 1.338/99 - do Sr. Freire Júnior

- que "acrescenta dispositivo à Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigações relati
vos à propriedade industrial".

Sala da Comissão, 9 de setembro de 1999. 
José Umberto de Almeida, Secretário.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

O Presidente desta Comissão, Deputado Aloizio
Mercadante, fez a seguinte

Redistribuição n9 3/99

Em 9-9-99
Ao Deputado SÉRGIO GUERRA
Projeto de Lei nº 99/99 - do Sr. Rubens Bueno

que "cria a Zona de Livre Comércio do Município de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras provi
dências". (Apensado: PL nº 1.200/99)

Projeto de Lei nº 867/99 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "institui o Plano Nacional de Pedras e Metais Pre
ciosos e dá outras providências".

Sala da Comissão, 9 de setembro de 1999. 
José Umberto de Almeida, Secretário.
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Almeida de Jesus •••••••.••••.•.. PL.;
Aníbal Gomes •••.•••••.••••.•••.. PMDB
Antonio Cambraia •..•••.•••.••••. PMDB
Arnon Bezerra ••••••••.••••••..•• PSDB
Chiquinho Feitosa •••••••.•••.... PSDB
Eunício Oliveíra•..•.•.....•.... PMDB
Inácio Arruda •••••••.•••.•••..•. PCdoB
José Linhares ••..••••••••.•••... PPB
José Pimentel •.•.••.••••.••.••.. PT
Léo Alcântara •••••"•.•••••.•.••.. PSDB
Manoel Salviano•.•••.••••••...•. PSDB
Marcelo Teixeira ••••••.•.•..•••. PMDB
Moroni Torgan•••..••••••.•...... PSDB
Nelson Otoch••••••••••••.••••... PSDB
Pinheiro Landim•••...•....•..... PMDB
Raimundo Gomes de Matos •••••.••. PSDB
Roberto Pessoa ••.•••.••..••...•. PFL



Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB

.Piauí
Átila Lira ~ PSDB
B. Sá ...•....................... PSDB
Ciro Nogueira ~::~ PFL
Gessivaldo Isaias: PRONA
Heráclito Fortes•............... PFL
João Henrique PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim ' PFL
Themístocles Sampaio~~ PMDB
Wellington Dias ~ PT

Rio Grandê do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alvés PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia ..............•..• PFL
Múcio Sá ' PMDB
Ney Lopes ••..................... PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio ...........•..•... PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral ......•.....•... PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPE
Inaldo Leitão .....•............. PMDB
Marcondes Gadelha .•..•.......... PFL
Ricardo Rique .•..........•....•. PMDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata.................•. PSBB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes ..........•...•....•. PSB
Eduardo Campos ......••........•• PSB
Fernando Ferro .........•..•..... PT
Gonzaga Patriota ..............•. PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço ................•.... PMDB
Joaquim Francisco .•..•.........• PFL
Joel de Hollanda ...........•.... PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra '••.•.... PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar..................• PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST

Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio ...............•... PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho .........•..... PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti •............ PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias .•................ PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas •.....•..•........... PMN
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas.~ ..•................ PSD
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonãncio Fonseca PPB
Ivan Paixão ......•.............. PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles ..•.••......•.....•... PSDB
Marcelo Déda ...•.............•.. PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis ..................•.. PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Caj ado ......•........... PFL
Coriolano Sales PDT
Eujácio Simões ....•.•.•...•..... PL
Félix Mendonça ~ PTB
Francistônio Pinto..•.........•. PMDB
Geddel Vieira Lima .•.•..... ; .... PMDB
Geraldo Simões •.....,•..•........ PT
Gerson Gabrielli .••.," •.•..••..•. PFL
Haroldo Lima .•...•.....••....... PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi ..............•.....•.. PfL
Jairo CarneirO ....•.•.....•..... PFL
Jaques Wagner ..•..• "•........... PT
João Almeida - PSDB
João Leão ....................•.. PSDB
Jonival Lucas Junior .•.........• PPB
Jorge Khoury.......•...'....•.... PFL
José Carlos Aleluia .....•....... PFL
José Lourenço PFL
José Rocha ....•............•..•. PFL
José Ronaldo ...•..•..•....•..... PFL
Jutahy Junior ..•..............•. PSDB
Leur Lomanto ..•.•..•..•...•..•.. PFL
Luiz Moreira ....•..............• PFL
Manoel Castro .•....••••....•.... PFL
Mário Negromonte ....•••.•..•.•.. PSDB
Nelson Pellegrino ........•...... PT

'Nilo Coelho PSDB



Paulo Braga ...•......•.......... PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo ...•.........•....... PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne ........•..•...... PFL
Saulo Pedrosa ...•............... PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires ...............•.... PT
Walter Pinheiro ........•........ PT
Yvonilton Gonçalves .....•.•..... PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas ............•....... PSDB
Aécio Neves ...•................. PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula ........•....... PFL
Bonifácio de Andrada .....•...... PSDB
Cabo Júlio ........•..........•.. PL
Carlos Melles •..•......•.......• PFL
Carlos Mosconi. ................• PSDB
Cleuber Carneiro ........•......• PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro .•.........•.... PSDB
Edmar Moreira •..•.......•....... PPB
Eduardo Barbosa .........•..•.... PSDB
Eliseu Resende ................•. PFL
Fernando Dini z .•................ PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel ...........•... PPB
Jaime Martins ....•.....•........ PFL
João Fassarella ..•......••...•.. PT
João Mag;alhães ...•..•.....•.•... PMDB
João Magno ..............•..•.... PT
José Mil i tão .....•••........•... PSDB
Júlio Delgado ...........•....... PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PST
Márcio Reinaldo Moreira .•....... PPB
Marcos Lima ............•........ PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira ......•.........••.. PMDB
Mário de Oliveira .•...•..•...... PMDB
Narcio Rodrigues •....•.......•.• PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo Leão .•................... PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira ••.•..••..••...•. PMDB
Paulo Delgado .....•............. PT
Philemon Rodrigues ...........•.. PMDB
Rafael Guerra .............•..... PSDB
Roberto Brant •.......•...•.....• PFL
Romel Anizio •......•............ PPB
Romeu Queiroz ....•..•........... PSDB
Ronaldo Vasconcellos .•.......... PFL

Saraiva Felipe ...•..•...•...•... PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli ............••.. PSDB
Walfrido Mares Guia •..•...•....• PTB
Zaire Rezende ..............•.... PMDB
Zezé Perrella .•.•..............• PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos .........••....... PSDB
Feu Rosa ..................•..... PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias ...•....•.....• PTB
Magno Mal ta PTB
Marcus Vicente ......•........... PSDB
Max Mauro ...........•........... PTB
Ni1ton Baiano ..........•....••.. PPB
Ricardo Ferraço .........•..•...• PSDB
Rita Camata ..•..........•....... PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral ..............•..... PFL
Alexandre Santos ..•....•.....•..PSDB
Almerinda de Carvalho .....•..... PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz •........•..•...... ~PSDB
Bispo Rodrigues .............•.•. PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia .....•..........•. PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno ...•....•..••..•...•.. PSDB
Eber Silva...........•.......•.. PDT
Eduardo Paes ...........•.•...... PTB
Eurico Miranda .....•....•....... PPB
Fernando Gabeira ........•....... PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa ..................•... PMDB
Jair Bolsonaro ....•............. PPB
Jandira Feghali .......•..•.•.•..... PCdoB
João Mendes ..........•.•........ PMDB
Jorge Wilson ................•.•. PMDB
õosé Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro .••..........••... PFL
Luís Eduardo ......•.........•... PSDB
Luiz Ribeiro ................•... PSDB
Luiz Salomão ...............•...• PDT
Luiz Sérgio ...•..•...••.....•... PT
Mareio Fortes •.................. PSDB
Mattos Nascimento ...........•... PMDB
Milton Temer .•...........•...... PT
Miriam Reid ......••......•...... PDT
Miro Teixeira•.................. PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB



Paulo de ·Almeida ...........•..•• PPB
Paulo Feij6 ............•........ PSDB
Ricardo Maranhão .........•...... PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia ....•......•....•.•• PTB
Ronaldo Cezar Coelho ...•...•.... PSDB
Rubem Medina •.•.•............... PFL
Simão Sessim.•..•.....•......... PPB
Vivaldo Barbosa ......•.••..•.•.. PDT
Wanderley Martins .•..... ~ ...•..• PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão •....•............ PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante ......•.•..•.. PT
André Benassi ........•....•..... PSDB
Angela Guadagnin ....•...•....••. PT
Antonio Carlos Pannunzio •....•.. PSDB
Antonio Kandir ...•......•....... PSDB
Antonio Palocci ..•.•. : PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira •........•....... PSDB
Ary Kara .•••••....••••••.•...•.. PPB
Bispo Wanderval .....•........•.. PL
Celso Giglio ...••............... PTB
Celso Russomanno •...•...•....•.. PPB
Clovis Volpi •........•....•..... PSDB
Corauci Sobrinho .••............. PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco •.•......•••.........• PST
Delfim Netto •.....••.•.......... PPB
Dr. Hélio .•......•.............. PDT
Duilio Pisaneschi •......•.•..... PTB
Edinho AraÚjo •.•....•...... : ...• PMDB
Eduardo Jorge .......•........... PT
Emerson Kapaz ......•............ PSDB
Evilásio Farias PSB
Fernando Zuppo .......•.........• PDT
Gilberto Kassab .....•...•....... PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli ...•....•.......• PT
João Herrmann Neto •.••••..•.•.•. PPS
João Paulo •...•.•...••.•.....•.• PT
Jorge Tadeu Mudalen..•.......... PMDB
José de Abreu .......•.•....•...• PSDB
José Dirceu PT
José Genoino PT
José Machado ........•.........•. PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini ...........•.•... PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury ........••... PTB
Luiza Erundina .•................ PSB
Maluly Netto ...•............•... PFL
Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra ....•.•..•.••..•.•. PL
Medeiros ........•.............•. PFL
Michel Temer ..••......•.••.•.... PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira•.•..•..•..•.•.. PFL
Nela Rodolfo ...••.•..........•.• PMDB
Nelson Marquezelli ..•........... PTB
Neuton Lima ••.•.........•..•.•.. PFL
Paulo Kobayashi .•.•..•..•..•.... PSDB
Paulb Lima •••••.......•.•....... PMDB
Professor Luizinho ..•........... PT
Ricardo Berzoini •............... PT
Ricardo Izar ........•........... PMDB
Robson Tuma ...•.•.......•..••... PFL
Rubens Furlan.•......•..•....... S.
PART.
Salvador Zimbaldi ....••••......• PSDB
Sampaio Dória ....•...••.......•. PSDB
SiI~io Torres •...........••..... PSDB
TeIma de Souza ..•....•.•.•...... PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto •............ PL
Wagner Salustiano ...•.....•..... PPB
Xico Graziano ••...••.•.•..•.•..• PSDB
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra ...••.•...........•. PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro •••............. PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos ...•............. PTB
Pedro Henry ...•••......•.••.•... PSDB
Ricarte de Freitas ....•......... PSDB
Teté Bezerra .....•......•..•.... PMDB
Welinton Fagundes •.•...•........ PSDB
Wilson Santos ..........•.....•.• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .•.......•........ PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela ...•....•••.•...•. PT
Jorge Pinheiro •................. PMDB
Maria Abadia ......•.....•....... PSDB
Paulo Octávio ..•..•..•.......... PFL
Pedro Celso ..•.•..............•. PT
Ricardo Noronha •....•..•....••.• PMDB

Goiãs
Barbosa Neto ........•........... PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas .•.........•...... PMDB
Jovair Arantes .......•...•.•.... PSDB
Juquinha ......•................. PSDB
Lidia Quinan•.....•............. PSDB
Lúcia Vãnia PSDB
Luiz Bittencourt. .............•• PMDB
Nair Xavier Lobo •...•.•....••.•. PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves •.•.•.... ·.•..••..... PMDB
Pedro Wilson•.....•....•. ~ ..•..• PT
Roberto Balestra ...•.....•..•... PPB
Ronaldo Caiado ............•..... PFL
Vilmar Rocha .. : ••.....•...••.... PFL
Zé Gomes da Rocna ......•••.~. / •.. PMDB

Mato Grosso do Sul; :;,
Ben-hur Ferreira•.......•••.•... PT
Flávio Derzi ..•.•...••.••...•••. PMDB
João Grandão .•..•.••...........• PT
Marçal Filho ...•.......•••...... PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad..•......•.....•..... PTB
Pedro Pedrossian .....•....•...•. PFL
Waldemir Moka .......•.....•.... ~PMDB

Paraná
Abelardo Lupion••.....•••.....•. PFL
Affonso Camargo ......•...••....• PFL
Airton Roveda PFL
Basílio Villani. .......••......• PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico ..........•..... PPB
Dr. Rosinha ...........••....•... PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet. .........•....•••• PMDB
Hermes Parcianello .......•••.... PMDB
Iris Simões .••.•............•... PTB
Ivanio Guerra •.......•.......... PFL
José Borba .....................• PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene ........•......•....• PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly.........•..•.. PSDB
Márcio Matos ..............••.... PT
Max Rosenmann..................• PSDB
Moacir Micheletto ...........••.. PMDB
Nelson Meurer ...........•....... PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho.: ..••......•.•... PPB
Osmar Serraglio ........•.. ~ ..... PMDB
Padre Roque ..........•........•. PT
Ricardo Barros .......•........•. PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho ...............•.... PFL
Valdomiro Meger .........••...... PFL
Werner Wanderer ......•.......... PFL

. Santa Ca~arina

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruj a ............•.... PDT
Gervásio Silva .•..........•..... PFL
Hugo Biehl ....................•. PPB
João Matos ............•......... PMDB
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki ... ""'" •.. ''0 ••••••••• PT
Pedro Bittencourt ~.>,•.:.;.!.~ ••••••••• PFL
Raimundo Colombo C"T PFL
Renato Vianna ,., , PMDB
Serafi:qt Venzon 0"",' 'c••.....•••• PDT
Vicente Caropreso ":":" " PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto : PT
Airton Dipp ................•.... PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi •............... PMDB
Enio Bacci ....••.•.............. PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni , PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan ..•.............. PSDB
Nelson Proença PMDB
Os~aldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PST
Paulo- Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst _............•. PPB
Valdeci Oliveira .....•.......... PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfTlCA RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1°Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)
20 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice·Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

AngeJa Guadagnin
Antonio Pallocei

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Ary Kala
Gerson Peres
José Janene

Paulo de Almeida
1 vaga

Luiz SaJomêo
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Átila Lira
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
Zé Indio
4 vagas

PT

PFL

PPB

PTB

POT

PMOB

PSOB

COMlssAo DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz PiauyJino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
20 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
Titulares

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
JoSé Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
Silas Cêmara
Vic Pires Franco

Iris Simões
JoSé Carlos Martinez
Lino Rossi (PSOB)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurlpedes Miranda

Suplentes

Alberto Fraga
Edinho Araujo

Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

GelVásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
JoSé Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio CalValho

JoSé Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PPB

POT

PTB

PMOB

PSOB

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedoB .

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos
1 vaga

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odflio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

João Caldas
Luiz Dantas



Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

Suplentes

Fernando Coruja

Coriolano Sales
Pompeo de Mattos

1 vaga

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli
Roberto Jefferson

POT

POT

PTB

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues Paes Landim (PFL)
Eujácio Simões Bispo Wanderval

Expedito Júnior Aroldo Cedraz
Luciano Pizzatto Ciro Nogueira
Reginaldo Germano Jaime Fernandes
Ronaldo Vasconcellos Laura Carneiro
1 vagas Pedro Pedrossian

PMOB
Eunfcio Oliveira Jorge Tadeu Mudalen
Fernando Gabeira (PV) José Borba
Flávio Derzi Moacir Micheletto
Jorge Tadeu Mudalen Nair Xavier Lobo
Luiz Bitencourt Philemon Rodrigues

Salatiel Carvalho
PSOB

Badu Picanço Alberto Goldmann
Murilo Domingos Aloizio Santos
Ricarte de Freitas Fátima Pelaes
Sebastião Madeira Maria Abadia
Vitorio Medioli Marinha Raupp

PT
Ben-Hur Ferreira Arlindo Chinaglia
João Magno FernandoFerro
Marcos Afonso João Paulo

PPB
Celso Russomanno Alcione Athayde
Márcio Bittar (PPS) Nelo Rodolfo
Ricardo Izar Paulo de Almeida

PTB
Regis Cavalcante (PPS) Duilio Pisaneschi

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PFL

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Caio Riela
-Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

Sérgio Miranda
1 vaga

Atila Lins
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Max Rosenmann

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

Odilio Balbinotti
Salvador Zimbaldi

1 vaga

Dr. Rosinha
José Genofno
José Machado

Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante Fernando Zuppo

AntOnio do Valle
Fernando Diniz

Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

Pedro Irujo
Pedro Novais

Themfstocles Sampaio
3 vagas

PT

PSOB

PMOB

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo .Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
Moroni Torgan
Nelson otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

Cezar Shirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas
lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna
Zé Indio

PPB Paulo Baltazar
Bloco PSB, PCdoB

Inácio Arruda

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vadão Gomes

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes I/defonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto P.essoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
1 vagas Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

PTB
Celso Gi.glio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

Chico da Princesa

André Benassi
Antonio Kandir
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Xico Graziano

Antonio Cambraia
Armando Monteiro

Edison Andrino
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Airton Oipp

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Gurra

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Rubens Bueno (PPS)

Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Celso Jlilcob

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro Ivan Paixão (PPS)

POT
Neuton Lima Eber. Silva

Remi Trinta

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
4 vagas

PMOB

PFL

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

1 vaga(s)



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo li
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
10 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
30 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
IrisSimOes

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória

Suplentes

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
3 vagas

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

AntOnio Jorge
Francisco Garcia

Gilberto Kassab
José Carlos Vieira

José Lourenço
Lincoln portela (PST)

Nice LobãO
Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Neuton Lima
O/impio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Luciano Bivar

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Marcos Cintra
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li. Sala
Telefones: 318-69601698916955

PP~
Cleonâncio Fonseca

Fétter Júnior
Iberê Ferreira
OdeImo Leão

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Robson Tuma
Rodrigo Maia

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PT

Evilásio Farias
1 vaga

PFL

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PTB

PMOB

Titulares

PFL

POT

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

PSDB
Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max"Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

Presidente: Delfim Netto (PPB)
10 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
20 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
30 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti

Pedro Novais
Waldir Schmidt

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)

Gilmar Machado
Iara Bernardi

Professor Luizinho

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Wagner Salustiano

José Carlos Martinez

Djalma Paes
Vanessa Grazziotin

Celso Jacob

Alberto Mourão
Cleonâncio Fonseca (PPB)

Germano Rigotto
Glycon Terra Pinto

Osmar Seraglio

Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes

Feu Rosa
Raimundo Gomes deMatos

Sérgio Reis
PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga

Eurico Miranda
Jonival Lucas
Oliveira Filho

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
10 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
20 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
30 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Eduardo Seabra (PTB)

Eber Silva

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo li
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Walfrido Mares Guia

Celcita Pinheiro
José Melo
Luís Barbosa
Nice Lobão
Zezé Perrella
1 vaga

Esther Grossi
Fernando Marroni
Pedro Wilson

Agnelo Queiroz
Evandro Milhomen

Ademir Lucas
Átila Lira
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nelson Marchezan



Bloco PSB, PCdoB
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Jairo Azi José Carlos Coutinho
Pauderney Avelino Lael Varella
Rubens Furlan Ursicino Queiroz

PMOB
Fernando Diniz Albérico Filho
Hélio Costa Gastão Vieira
João Colaço 3 vagas
João Magalhães
Osvaldo Reis

PSOB
Ayrton Xerêz Lufs Eduardo
Eliseu Moura (PPB) Mário Negromonte
João Almeida Zenaldo Coutinho
João Leão 2 vagas
Romel Feijó

PT
Gilmar Machado Adão Pretto
João Coser Antonio C. Biscaia
João Paulo Avenzoar Arruda

PPB
Delfim Netto Cunha Bueno
Márcio R. Moreira Nelson Meurer
Simão Sessim Pedro Corrêa

PTB
Max Mauro Regis Cavalcante (PPS)

POT
Serafim Venzon Fernando Zuppo

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 48s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PMOB

PFL

Darcfsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursícino Queiroz

PPB
José Janene Nilton Baiano
Nelo Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

PTB
Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1°Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Suplentes

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Titulares

PFL
Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
Ricardo Rique

1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Vergílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Magno Malta
Renildo Leal

Alceu Collares
Enio Bacei

PTB

POT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

. Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
Títulares Suplentes

PTN

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

1 vaga

1 vaga

Olavo Calheiros (PMDB)
PV

José Borba (PMDB)

Bloco PSB, PCdoB
Gonzaga Patriota Jandira Feghalí
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Luciano Bivar De Velasco

PPS

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li
Telefones: 318-6973 a 6976

PFL
AntOnio Geraldo Affonso Camargo
Aracely de Paula Aldir Cabral
Eliseu Resende Almerinda de Carvalho
Igor Avelíno (PMOB) AntOnio Carlos Konder Reis
Ildefonso Cordeiro Jairo Azi
João Ribeiro Leur Lomanto
Lael Varella Mussa Demes
Raimundo Colombo Paulo Braga

1 vaga Rubem Medina

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral FrancistOnio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto Múcio Sá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSOB
Alolzio Santos Basilio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
LuIs Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feij6
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Silvio Torres Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
Paulo de Almeida 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Neuton Lima Giovanni Queiroz
Wanderley Martins 1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Fax: 318-2156

Luiza Erundina
1 vaga

Roberto Jefferson
PPS

Ivan Paixão
Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li. Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (pn

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (pn
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
TItulares

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomiro Meger Rodrigo Maia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMOB
Laire Rosado Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Osvaldo Biolchi
Ricardo Noronha Pinheiro Landim
Vanessa Grazziotin (PCdoB) 2 vagas
Zaire Rezende

PSOB
Alexandre Santos Arthur Virgílio
Jovair Arantes José Militão
Luciano Castro Lúcia Vânia
Marcus Vicente Marcio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: E/cione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TitularesSuplentes

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen Clementino Coelho

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Elcione Barbalho Alceste Almeida
Freire Júnior Confúcio Moura
Jorge Costa 3 vagas
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSOB
Anivaldo Vale Badu Picanço
João Castelo Eduardo Seabra (PTB)
Marinha Raupp Nilson Pinto
Nilton Capixaba (PTB) Pedro Henry
Sérgio Carvalho Ricarte de Freitas

PT
Babá José Pimentel
Marcos Afonso Márcio Matos
Paulo Rocha 1 vaga

PPB
Luiz Fernando João Tota
Pastor Amarildo Sérgio Barros (PDT)
Vanessa Grazziotin (PCdoB) 1 vaga

PTB
Josué Bengtson Renildo Leal

POT
Eurrpedes Miranda Agnaldo Muniz

Fax: 318-2125

Suplentes

Belinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Luciano Castro

Márcio Fortes
Moroni Torgan
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

PMOB

PSOB

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Ricardo Rique
Synval Guazzelli

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgílio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
José Carlos Elias Renildo Leal

POT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Broco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PFL

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Elton Rohnelt
Francisco Garcia

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

1 vaga

Suplentes

PFL

PMOB

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

PFL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2!' Vice·Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Ardir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer



Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-843718418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

PT

PSDB

De Velasco

lédio Rosa Nelo Rodolfo
lnaldo Leitão Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Chavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi· André Benassi
Bonifácio de Andrada Airton Xerêz
Jutahy Junior Feu Rosa
Léo Alcantara Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Marcus Vicente
Zulaiê Cobra Nelson Otoch

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Chico da Princesa

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

João Caldas

José Antonio Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO"JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49,84,89,90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DÁ DEFESA ENTRE

OS P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUízO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA
"AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0498197 Autor: José Genofno e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Basilio Villani

José Militão
Manoel Salviano

Sampaio Dória
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgilio Guimarães

Celso Giglio
José Carlos Elias

2 vagas

Pedro Pedrossian
Roberto Argenta

Wilson Braga

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Ge"rson Peres
1 vaga

Antonio Cambraia
l;larposÇl Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

Gustavo Fruet

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Lins
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

PPB

PDT

PTB

PFL

PMDB

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Lúcia Vânia
Luiz CarlOS Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

PMDB

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga



Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

PFL

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Magno Malta

PT

PPB

PTB

Márcio Bittar (PPS)
Eber Silva (POT)

Jonival Lucas Junior
José Janene

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
20 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Eunlcio Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossían
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

PSOB

paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Te/efone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luis Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Remi Trinta

Fátima Pelaes
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Antônio Jorge
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Confúcio Moura
3 vagas

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Cleonâncio Fonseca
5 vagas

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

PFL

PSOB

PMOB

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Neiva Moreira

Cabo Júlio

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Nelo Rodolfo
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan
Zulaiê Cobra



Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Iris Simões
Renildo Leal

Teima de Souza
3 vagas

Edinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osmânio Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3 vagasd

Celcíta Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja

PT

PTB

PDr

PfB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

·PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Coriolano Sales

Arlindo Chinag/ia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson 'Proença
Synval Guazzelli

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia

Bloco (F:'SB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, f.lMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

·Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice·Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice·Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice·Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator. Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

3 vagas Alceu Collares Dr. Hélio'

6 vagas Átila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Suplentes

José Janene
Robério Aral1jo

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Gilmar Machado
José Genoino
Paulo Delgado

Virgilio Guimarães

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PFL

PT

PT

PPB

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: PRESIDENTE

Antonio Joaquim Aral1jo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7063

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wnaderval

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Proposição:
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice·Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice·Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Neiva Moreira

Albérico Filho
Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
.José Unhares



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Sécretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICfPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° OS, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICfpIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
PFL Almerinda de Carvalho

Eduardo Paes AntOnio Jorge Aracely de paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho João Ribeiro José Lourenço
Paulo Octávio Mauro Fecury Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Colombo Rubens Furlan
Ursicino Queiroz Raimundo Santos Werner Wanderer
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMOS Ana Catarina
Gustava Fruet Albérico Filho Armando Abllio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro chaves 1 vaga
Wilson Santos

PSOS Adolfo Marinho
Anivaldo Vale José de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
Saulo Pedrosa

PT' Henrique Fontana
Antonio Palocei Angela Guadagnin José Pimentel
Or. Rosinha Jair Meneguelli Virgllio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPS Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Unhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTS
Iris SimõesCelso Giglio Chico da Princesa (PSDB)

Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

POT
Alceu Collares Dr. Hélio 1 vaga

Adauto Pereira
Or. Benedito Dias

Elton Rohne/t
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra
PMOB

Anlbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

PSDB
Nilson Pinto

Roberto Rocha
4 vagas

PT
Geraldo Magela

João Magno
Luci Choinacki

Luiz Mainardi
PPB

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé (ndio (PMOB)

PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

POT
Celso Jacob

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S1169-B
Telefone: 318-7555

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST:•. PMN, PSD, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067



Sérgio Miranda Eduardo Campos
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

Proposição: PLP 0018/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

Sérgio Miranda

Suplentes

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Antonio Cambraia
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrigo Maia

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PT

PPB

PTB

PMOB

PSOB

Edinho Bez
Eunlcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Titulares

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
'<--,

APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMÊNJ,e'os CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DOA'ro DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Murilo Domingos
1 vaga

POT
Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra RonaldO Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSS, PCdoS)
Pedro Eugênio

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

1 vaga

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

Bloco (PS~, PCdoB)

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antõnio Cambraia
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Alolzio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Luiz Salomão

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 827, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themlstocies Sampaio (PMDB)
20 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1998, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5~ DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joio Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Oéda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Coriolano Sales

Bloco (PSB, PCdoB) JoSé Antonio
Vanessa Grazziotin

Bloco (PSOB, PC do B)

Titulares

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Tittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themlstocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz sérgio
Maria do Carmo Lara
TeIma de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
1 vaga

Airton Oipp

Pedro Eugênio

Suplentes

PFL
AntOnioGeraldo

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

PMOB
Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro landim
Wilson Santos

2 vagas

PSOB
Aloizio Santos

Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

PT
Angela Guadagnin

Antonio Palocci
João Herrmann Neto (PPS)

Joio Magno

PPB
3 vagas

PTB
JoSé Carlos Elias

Renildo Leal

POT

Titulares

A1merinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa neto
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues

André Benassi
lieJenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

DOT

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nlce Loblo

Raimundo Santos
Robson Tuma

Valdomiro Meger

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim'

3 vagas

Alexandre Santos
Léo AlcAntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Amaldo Faria de Sé
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

Ojalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062



1 vaga

Josué Bengtson
PTB

PSDB
Antonio Feijão Luciano Castro
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

'PT
Or. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Yvonilton Gonçalves
Oliveira Filho 1 vaga

Renildo Leal

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evando Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de oficio pelo presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA POLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Silas Câmara (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Or. Benedito Dias Francisco Garcia
IIdefonço cordeiro Francisco Rodrigues
Paudemey Avelino Luis Barbosa
Silas Câmara Zila Bezerra

PMDB
Eicione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Confúcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSDB
Badu Picanço Fátima Pelaes
João Castelo Sérgio Carvalho
Nilson Pinto 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
João Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
NUton Capixaba 1 vaga

PDT
Sérgio Barros Euripedes Miranda

Bloco (PSB. PedoB)
1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7051

1 vaga

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PDT

PFL

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga Philemo!1 Rodrigues
ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luis Eduardo Marisa serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Olimpio Pires

COMISSÃO PARLAME~TARDE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMEiNTE ANTERIORES AO.
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.

Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Luis Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio' Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Elton Rohnelt
Expedito Júnior
Francisco Garcia
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL APOPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: N/cias Ribeiro e outros
Presiciente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
20 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Anibal Gomes
Igor AveJino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé indio

PFL

PMDB

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PMDB

PSDB

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wandarer

Philemon Rodrigues
5 vagas

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê cobra

PSDB
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

andré Benassi
Feu Rosa

José MiJitão
Nelson Otoch

2 vagas

PT PT

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

4 vagas Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140

Coriolano Sales

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PPB

PTB

POT

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPS

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto 8atocho

Bloco (PSB, pedoS)
José Antonio Aldo Releio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela João Caldas

Ivam Paixão Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-8
Telefone: 318-7061

Renildo Leal
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

PPB

PTB

PDT

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PedoB)
Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta



PFL

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopea
Raimundo Colombo

Rodrigo Maia

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRêNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
ProposlçAo: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° Vice·Presidente: Pedro Blttencourt (PFL)
2° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heirize (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

Presidente:Rubens Furlan (PFLt
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PsDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Olivéira(PT)
30 Viee-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares

Cleuber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson GabrieJli
Ivanio Guerra
Luiz 'Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa

Inácio Arruda

Paulo Roch
3 vagas

Neuton Lima (PFL)

Luciano Castro
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Luiz Carlos Heinze
2 vagas

Nelson MarquezeJli
1 vaga

Cleonâncio Fonseca (PPB)
Osmar 8erraglio
Osvaldo Biolchi

Themfstocles Sampaio
2 vagas

PPS

'PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Celso Jacob

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Pedro Corrêa

Ricardo Maranhão

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissc5es Espciais, Anexo 11, sala 168·A
Telefone: 318-6874 Fax: 318~2140

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Titulares Suplentes

PFL
Ana Catarina

José Carlos Vieira Gervásio Silva Igor Avelino
Pedro Blttencourt Raimundo Colombo João Mendes

PMDB Lamartine Posella
Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral Silas Brasileiro
Renato Vianna 1 vaga zalre Rezende

PSDB

Vicente Caropreso Nelson Marchezan Feu Rosa
Veda Crusius 1 vaga Nelson Otoch

Pedro Henry

PT
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho

Fernando Marroni Carlito Merss Zulaiê Cobra

PPB Adâo Pretto

Luis Carlos Heinze Hugo Biehl
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)

PTB Valdeci Oliveira
Caio Riela lris Simc5es

PDT
Pompeo de Mattos Serafim Venzon

Bloco (J?Sã; PCdoB)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

BJoco-(pL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Golvêa Pastor Valdeci Paiva
secretario: Va!divino Tolentino Filho
Local: Servo pomissc5es Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 3.18-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INC'SO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇOES TRABALHISTAS", APENSADA.

ProposiçAo: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros



Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro
Vilmar Rocha Sérgio Barcellos

PMOB
Darcisio Perondi Cezar Schirmer
Edison Andrino Germano Rigotto
Elcione Barbalhg 4 vagas
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

PSOB
Adolfo Marinho Custódio Mattos
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Paulo Kobayashi
Maria Abadia Ricardo Ferraço
Paulo Kobayashi 1 vaga

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fctter Júnior Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

POT
Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira Ben·Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: REQUERIMENTO Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Joaquim Francisco Aldir Cabral
José Carlos Aleluia Corauei Sobrinho

PMDB
Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho

PSOB
Chico da Princesa Aloízio Santos
Coronel Garcia niquinho Feitosa

PT
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Ary Kara João Tota

PV

1 vaga

Arthur Virgilio
2 vagas

2 vagas

1 vaga

Renildo Leal

Eurico Miranda
Simão Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

Expedito Júnior
Paulo Braga

Suplentes

Antõnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

Autor.: Eduardo Jorge e outros

PT

PFL

PFL

PTB

PPB

POT

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Xico Graziano

Alcestes Almeida
Confúcio Moura
Jorge Costa

Sérgio Barros

Eduardo Seabra

Antônio Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Proposição: PEC 002Q/95
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

COMISSÃO PARLAMt;NTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALlDAD~. DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE'ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator. Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Almir Sá
Gerson Peres



Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

Valdomiro Meger

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmãnio Pereira
3 vagas

PFL

PMDB

PSDB

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbier;
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente : Chico da Princesa (PSDB)
10 Vice-Presidente :
20 Vice-Presidente : Waldomiro Fioravante (PT)
30 Vice-Presidente : Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator...: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovalr Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

PT
A1oizio Mercante 4 vaga.
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara José Janene
Ibrahim Abi-Ackel. SlmAo Se8llm
Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi 2 vagas
1 vaga

PDT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PSB, PedoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

. Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS
Rubens Bueno Airton Cascavel
Seeretário(a): Fátima Moreira
Local....: servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone....: 318-7060

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
1 vaga LocaL.: Servo Comissões Especiais, Anexo 11

Telefone.... : 318-8428
Fernando Zuppo

4vaga(s)

1 vaga

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

, João Almeida
Paulo Kobayashi
Ricardo Ferraço

1 vaga

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Carlos Cury
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

Ben-Hur Ferreira (Pf)
PV

PTB

PDT

PFL

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Hélio

Duilio Pisaneschi

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende

Bloco PSB,PCdoB

Gonzaga Patriota El(androMilhomen
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local:.Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente...... : Rita Camata (PMDB)
10 Vice-Presidente : Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente :
30 Vice-Presidente : Cunha Bueno (PPB)
Relator...: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1 vaga(s)

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima Pedro Valadares
Blol I PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira
IL -1



,.: .

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO e INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLICAçOes

'" TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

LEGISLAÇÃO ELeiTORAL
·'t.'

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85-7365.Q39-7'

RS 1,32

ISBN: 85·7365.Q45-1

R$1,43

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365.Q41-9

RS 3,30

SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

ISBN: 85·7365.042·7

RS 6.60

"'~~"A""'"fI'
C.:UMI5!1Ao 01'

C.:ONtrl·I'rUlç",o
" )IIS'II(,:A L DI:

Je,F.nA(':A()

ISBN: 85·7365.Q5Hi

R$11,OO

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Cêmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271,
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85·7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIAPÚBLICA : OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS 000

RS4.40

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85-7365-062-1 .

RS 1,65

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO
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CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA
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ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

CHAMBER OF DEPUTlES
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Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
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ISBN: 83·7365-038-9

R$2,20
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