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CONGRESSO..NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovouJe eUJAntonio Carlos MagalhãesJ.Presidente do Se

nado FederalJnos termos do art. 48Jitem 28 do Regimento InternoJ promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nll 83, DE 1997

Aprova o texto do Acordo Constitutivo do Fundo para o Desenvolvi
mento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, assinado pelo Go
verno brasileiro em Madri, em 24 de julho de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 É aprovado o texto do Acordo Constitutivo do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos In

dígenas da América Latina e do Caribe, assinado pelo Govemo brasileiro em MadriJem 24 de julho de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re

sultar em revisão do referido AcordoJbem como quaisquer ajustes complementares queJnos termos do art. 49J
IJda Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. V! Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado FederalJ12 de dezembro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal.

(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF~ de 26-9-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovouJe eUJAntonio Carlos MagalhãesJPresidente do Se
nado FederalJnos termos do art. 48Jitem 28 do Regimento InternoJpromulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nll84, DE 1997

Aprova o texto do Acordo para o Estabelecimento do centro Regio
nal de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e o
Caribe, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasilia, em 11 de março de 1997.

; . . .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 É aprovado o texto do Acordo para o Estabelecimento do Centro Regional de Educação em

Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e o CaribeJentre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos MexicanosJconcluído em BrasíliaJem 11 de março de 1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido AcordoJbem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49J
I, da Constituição FederalJacarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2.2 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado FederalJ 12 de dezembro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal.

(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF, de 26-9-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, iteTn 28 do Regimento InternoJpromulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 85, DE 1997

Aprova o texto do Acordo para Cooperação Científica e Tecnológi
ca, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Polônia, em Varsóvia, em 5 de setembro de 1996.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2-É· aprovad.Q o t~xtQ do Acordo para Cooperação Cientffica e Tecnológica, celebrado entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em Varsóvia, em 5 de se
tembro de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-·
sultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da ConstituiÇão Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

. ,Art. 2.2 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
fSenado Federal, 12 de dezembro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senadolederal.

(*) o texto do Acordo acima citado está publlcado no DSF. de 26-9-97.

, Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se-
/nado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 86, DE 1997

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o Gover

no da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re

sultar em revisão do referido Acordo, bem corno quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2.2 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal.

(*) o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF. de 14-10-97.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 87, DE 1997

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal da Alemanha, em Brasília, em 17 de setembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Éaprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da Repú

blica Federativa do Brasil ào Governo da República Federal da Alemanha, em BrasRia, em 17 de setembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re

sultar em revisão do referido Acordo, bem corno quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos oucompromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2.2 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal.

(*) orexto do acordo acima citado está publicado no DSF,•de 14-10-97
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1 - ATA DA 2331 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 31 SESSÃO LEGISLA
TIVA, DA 5()1 LEGISLATURA, EM 12 DE DE
ZEMBRO DE 1997

1-Abertura da sessão
11- Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
,/ 111 - leitura do Expediente

OFfclOS

NI! 342197 - Do Senhor Ministro Américo.!
Luz, Presidente do Superior Tribunal de Justiça e'
do Conselho da Justiça Federal, encaminhando à
apreciação o Anteprojeto de Lei, que "Dispõe so
bre a reestruturação da Justiça Federal de Pri
meiro Grau da 41 Região, acompanhado da res-
pectiva justificação. 41583

NI! 1.475197 - Do Senhor Senador Ronaldo
Cunha Uma, Primeiro-Secretário do Senado Fede
ral, encaminhando, afim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei do Se
nado nl! 161197 (PL"I! 4.044197 na Câmara dos
Deputados). 41585

NI! 1.489/97 - Do Senhor Senador I:.ucfdio
Portella, Primeiro-Secretário, em exercfcio, do
Senado Federal, comunicando que aquele Ór
gão, aprovou, em revisão, nos termos do substi
tutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nl!
39, de 1996 (Lei nl! 5.869fl3 - Código de Proces-
so Civil). 41588

NI! 1.498J97 - Do Senhor Senador Lucfdio
Portella, Primeiro-Secretário, em exercfcio, do
Senado Federal, encaminhando, a fim de ser sub
metido à revisão da Câmara dos Deputados, o Pro
jeto de Lei do Senado nl! 216197 (PL nl! 4.046197
na Câmara dos Deputados). 41591

NI! 327197 - Do Senhor Deputado Paulo
Heslander, Lrder do PTB, indicando o Deputado
Femando Gonçalves, para Suplente, na Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação. ~...... 41598

INDICAÇÕES

Indicação nl! 1.084, de 1997 (Do Sr. José
Pimentel) - Sugere ao Poder Executivo, por inter~

médio do Ministério do Meio Ambientá, dos Re
cursos Hfdricos e da Amazônia Legal, medidas
destinadas a recuperar o Departamento Nacional
de Obras Contra a Seca - DNOCS, integrando-o
ao Sistema Nkcional de Recursos Hfdricos. ......... 41599

Indicação nl! 1.085, de 1997 (Do Sr. Wig
berto Tartuce) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação e do
Desporto, a inclusão do ensino de Informática
no currfculo escolar da educação básica, em
todas as escolas do Pafs..................................... 41600

Indicação nl! 1.086, de 1997 (Do Sr. Wig
berto Tartuce) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, o aproveita
mento de presos na construção e conservação
de ferrovias. 41603

Indicação nl! 1.087, de 1997 (Do Sr. Marco
ni Perillo) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a manutenção do
quadro de servidores da Fundação Nacional de
Saúde....................................................................., 416O'f.

Indicação nl! 1.088, de 1997 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério de Minas e Energia, a conces
são de Gratificação de Desempenho e Produtivi
dade aos servidores responsáveis pela execução
de atividades de fiscalização. do Departamento
Nacionàl de Produção Mineral ~ DNPM................ 41605

Indicação nl! 1.090, de 1997 (Do Sr. Marco
ni Perillo) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da saúde, a determinação de
providências relacionadas aos soldados e bOm~

beiros contaminados com radiação do Césio 137. 41606

PROPOSTAS DE EMENDA À CONl?TITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nO 33
H, de 1995 - Substitutivo do Senado Federal à
proposta de emenda à constituição nO 33-G, de
1995, que "modifica o sistema de previdência s0

cial, estabelece normas de transição e dá outras
providências-, tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela admissi
bilidade, contra OS votos dos Deputados Silvio
Abreu, Ênio Bacci, Jarbas Uma, Prisco VI8I18, VI
cente Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genofno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcelo Oéda, Matheus SChmidt, Sérgio
Miranda, HéI"lO Bicudo e Nilson Gibson.................... 41606

Proposta de Emenda à Constituição nO 34.-A,
de 1995 (Do Sr. Domingos Dutra e outros) - Al
tera os parágrafos 11!, 2° e 31! do artigo 53 da
Constituição Federal; tendo parecer da Comis
são ~e Constituição e Justiça e de Redação
pela admissibilidade desta e das de nll8 101/95,
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41706
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178/95 e 518197, apensadas, com substitutivo a Tributação; e de Constituição e Justiça e de Re-
esta e à n!! 518197........................................... 41646 dação..................................................................... 41707

Proposta de Emenda à Constituição n!! 36- Projeto de Lei n!! 3.933, de 1997 (Do Sr.
A, de 1995 (Do Sr. Sérgio Carneiro e outros) - José Chaves) - Dispõe sobre a instalação de
Dispõe sobre as datas das posses do Presidente equipamentos de proteção em ônibus e dá outras
da República, dos Governadores de Estado, dos providências........................................................... 41728
Prefeitos dos Municípios, dos Senadores, dos Projeto de Lei n!! 3.934, de 1997 (Do Sr.
Deputados Federais e Estaduais e dos Vereado- Luiz Eduardo Greenhalgh) - Dispõe sobre a
res e da eleição das Mesas da Câmara dos De- prescrição das ações contra as Fazendas Públi-
putados e do Senado Federal; tendo parecer da cas Federal, Estaduais e Municipais, e dá outras
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- providências........................................................... 41729
ção pela admissibilidade. 41663 Projeto de Lei n!! 3.935, de 1997 (Do Sr.

Proposta de Emenda à Constituição n!! 547, Carlos Alberto Campista) - Altera o § 2!! e acres-
de 1997 (Da Sra. Socorro Gomes e outros) - Dá centa parágrafo ao art. 11 da Lei n!! 8.906194 (Es-
nova redaç&o ao § 22 do art. 230 da Constituição tatuto da OAB), permitindo a restauração do nú-
FederaL................................................................. 41678 mero de inscrição original no caso de nova inseri-

Proposta de Emenda à Constituição n!! 550, ção no mesmo Conselho Seccional...................... 41732
de 1997 (Do Sr. Antonio Feijão e outros) - Dá Projeto de Lei n.!! 3.936, de 1997 (Do Sr.
nova redação ao art. 40 do Ato das Disposições João Faustino) - Acrescenta o § 3!l ao art. 76 da
Constitucionais Transitórias, altera o prazo de vi- Lei n.!! 8.213, de 24 de julho de 1991, para esta-
gência da Zona Franca de Manaus e dá outras belecer que o casamento não constitui motivo de
providêOcias........................................................... 41681 perda de pensão previdenciária 41733

Proposta de Emenda à Constituição n!! 554, Projeto de Lei n.!! 3.937, de 1997 (Do Sr.
de 1997 (Do Sr. Miro Teixeira e outros) - Convo- João Faustino) -Acrescenta os §§ Sll e f)lI ao art. 16
ca Assembléia Nacional Constituinte a partir de da Lei n.!! 8.213, de 24 de julho de 1991, para aqui-
1.!! de fevereiro de 1999. 41684 parar ao dependente, para efeito de pensão previ-

Proposta de Emenda à Constituição n!! 557, denciária, a mulher que aceitar a gravidez decor-
de 1997 (Da Sr.1 Marinha Raupp e Outros) - rente de estupro...................................................... 41736
Acrescenta inciso ao art. 93, da Constituição da Projeto de Lei n.!! 3.941, de 1997 (Do Sr.
República Federativa do Brasil. 41693 Arlindo Chinaglia) - Altera dispositivo da Lei

Proposta de Emenda à Constituição n!! 559, n.!! 8.900, de 30 de j'lnho de 1994, que "Dispõe
de 1997 (Do Sr. Valdemar COSta Neto e Outros) sobre o beneffcio do Seguro-Desemprego", e dá
- Modifica o inciso IV, do artigo 158; o inciso I e a outras providências................................................ 41736
atrnea b, do artigo 159, da Constituição Federal.. 41697 Projeto de Lei n.!! 3.942, de 1997 (Do Sr.

PROJETOS APRESENTADOS ~~rto Tartuce) - Institui o Dia do Assessor le-
gislativo........ 41738

Projeto de Lei n.!! 3.944, de 1997 (Do Sr.
Cunha Bueno) - Concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) a veículos
movidos a álcool, nas condições que estabelece. 41739

Projeto de Lei n.!! 3.945, de 1997 (Da Sr.1

Dalila Figueiredo) - Altera a Lei n.!! 8.009, de 29
de março de 1990, que "Dispõe sobre a impenho-
rabilidade do bem de família". 41740

Projeto de Lei n.!! 3.959, de 1997 (Do Sr.
Marcos Vinícius de Campos) - Estabelece perío
do para a realização de exames destinados ao
acesso a cursos superiores................................... 41740

IV - Pequeno Expediente
ZAIRE REZENDE - Falecimento do Verea

dor Luismar Pereira, no Município de Santa Vitó-
ria, Estado de Minas Gerais. 41742

PAULO PAWI (Como Líder) - Protesto cortJa
acordo sobre reWção da jornada de trabaIlo e dos
salários dos rnetaIúrgicos paulistas. Crftk:as à posição
iq>arciaI do PresideIte Fernando Henrique Cardoso

Projeto de Resolução nll 165, de 1997 (Do
Sr. Paes Landim) - Institui o Grupo Parlamentar
Brasil-Argentina................................................•....

Projeto de Lei Complementar n!! 211, de
1997 (Do Sr. Germano Rigotto) - Dá nova reda
ção aos arts. 20, 31, 33 e Anexo da Lei Comple
mentar n" 87, de 13 de setembro de 1996 e dá
outras providências•.............•...•...........••...............

Projeto de Lei Complementar n!! 212, de
1997 (Dos Srs. Gilney Viana e AntOnio Joaquim)
- Altera arl 22, parágrafo e inciso e Anexo, da Lei
Complementar nli 87/96.................•.......................

Projeto de Lol Complementar n!! 214, de
1997 (Do Senado Federal) PLS nll243197 - Com
plementar - Altera a legislação do imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interesta
dual e intermunicipal e de comunicação. Penden
te de pareceres das Comissões de Finanças e
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diante da crise reinante entre ElfllJresários e me- da Casa contra o Prefeito Laurindo Rios, do Mu-
talúrgicos. Concordância da Presidência da Casa nicípio de Quixabeira, Estado da Bahia. Votos de
com a inclusão na pauta da sessão extraordinária feliz Natal e próspero ano novo à Presidência da
do Congresso Nacional do debate acerca da re- .Mesa, aos congressistas, aos funcionários, ao
dução da jornada de trabalho, sem redução de povo baiano e a todos os brasileir~s. 41765
salário. Responsabilidade do Congresso Nado- PAES LANDIM (Cómó Líder) - Audiência
na! com a inclusão na pauta de COrniÔCéÍção da do Ministro Paulo Renato Souza, da Pasta da
discussão sobre a alta taxa de juros praticada no Educação e do Desporto, nas Comissões de
País, e a reforma tri~ e fiscal. Regozijo com Educação .e de Ciência e Tecnologia. Conveniên-
'0 lançamento da candidatura de Luiz Inácio Lula cia da priorização da implantação do programa
da Silva à Presidência da Rep(blica..................... 41742 "O Brasil quer toda criança na escola", na região

PAULO MOURÃQ - Documento compro- Nordeste. Congratulações com o Ministro pela
batório da inexistência de preocupação do Go- homologação da decisão do Conselho Nacional
vemo do Estado do Tocantins com a moralização da Educação relativamente à transformação da
da aplicação dos recursos públicos. 41743 Faculdade Anhembi-Morumbi em universidade.... 41766

HAROLDO SABÓiA - Repúdio ao trata- JOSÉ PIMENTEL - Acampamento de tra-
mento imposto aos funcionários da TV Mirante de balhadores rurais em frente à Secretaria de Agri-
Imperatriz, no Estado do Maranhão...................... 41755 cultura, em Fortaleza, Ceará................................. 41766

GILNEY VIANA - Anúncio do oferecimento PAULO ROCHA - Lançamento da candida-
de relatório à Comissão Externa destinada ao tura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da
exame da presença de madeireiras asiáticas na República. Aprovação, pela Comissão de Traba-
Amazônia, bem como do impacto ambiental oca- lho, Administração e Serviço Público da Casa, de
sionado pela indústria madeireira nacional e projeto de nova legislação para o Fundo de ga-
transnacional ao bioma da região. 41756 rantia do Tempo de Serviço - FGTS. Votos de fe-

AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Vo- Iiz Natal e próspero ano novo aos Parlamentares
tos de louvor à Secretaria de Controle Intemo do e funcionários da Câmara dos Deputados............ 41767
Ministério da Educação e do Desporto pela apura- EURrPEDES MIRANDA - Crise da sesu-
ção e conseqüente confirmação de denúncia do rança pública no Estado de Rondônia. Votos de
orador acerca da existência da prática de corrupção feliz Natal e próspero ano novo aos Parlamenta-
em procedimentos licitatórios daquela Pasta........... 41757 res e funcionários da Casa e ao povo brasileiro

B. SÁ - Artigo "Mudança radical na Saú- em geraL.,............................................................. 41768
de", do Ministro Carlos Albuquerque, da Saúde, CONFÚNCIO MOURA - Adoção de medi-
publicado no jornal Correio Braziliense, sobre a das do Governo Federal para a viabilização da
implantação do Piso de Atenção Básica............... 41758 produção leiteira nacionaL................................... 41768

PAULO DELGADO - Artigo "BH: 100 anos ÁLVARO GAUD~NCIO NETO - Balanço
de horizonte", de .autoria do orador, publicado da atuação parlamentar do orador. 41769
pelo Jornal de Brasília. 41760 ARY KARA - Homenagem prestada à Prof.-

FERNANDO FERRO - Lançamento da Lourdes Cursino de Castro pela EEPSG "Figueira
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presi- de Toledo", de Natividade da Serra, Estado de
dência da República. 41761 São Paulo. Transcurso do 5~ aniversário de sa-

GONZAGA PATRIOTA (Como Líder) - cerd6cio de Monsenhor Theodomiro Lobo, do
Protesto contra tentativa de revogação da obriga- Vale do Paraíba :,.............................. 41n2
toriedade dEr transmiSSão do programá A Voz do ELTON ROHNELT - Arbitrariedade da Jus-

. Brasil em cadeia nacionaL.................................... 41762 tiça roraimense na decretação de prisão preventi-
RITA CAMATA - Editorial do jornal Correio va dos diretores da Mineração Eldorado, por in-

Braziliense sobre o trabalho infantil. Inlportância fundada denúncia da existência de tráfico de dro-
. da aprovação, pela Câmara dos DePutados, de gas e contrabando de ouro na empresa. Inconsti-

projeto de lei sobre gratuidade de registro civil de tucionalidade da imposição de censura à Radio-
nascimento e óbito ;......... 41763 difusora de Roraima, pelo Juiz Federal Carlos AI-

SrLVIO ABREU - Precariedade do estado berto Simões de Tomaz 41n4
de conservação das rodovias brasileiras. 41764 ÁLVARO VALLE - Falso anúncio, pelos

TILDEN SANTIAGO - Lançamento da can- jomais, de extinção do vale-transporte. 41nS
didaturaO de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidên- V - Grande Expediente
cia da República. 41765 ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Des-

JOSÉ LOURENÇO (Como Líder) - Incon- caso do Banco do Brasil S.A. para com os cafei-
sistência de acusação lançada por Parlamentar clJltores do Estado do Espírito Santo. Correspon-
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dênci~ trocada entre a oradora e o banco. Votos to da Companhia de DesenvoMmento do Vale do
de fehz Natal e próspero ano novo aos funcioná- São Francisco - CODEVASP................................ 41 B45
rios da Casa e do meu 'EstE!.do. .......................•..... 41ns VII- Encerramento

PEDRO wn.,.so~ '-. Defesa da candidatu"
ra de Luiz Inácio Lula da Silva à 'Presidê~cia da 2 - ATO DA PRESIDêNCIA
República. Protesto contra a invasão do aparta- - Decide instalar o Conselho de Altos Es-
mento do Sr. James Cavalaro da Americas tudos e Avaliação Tecnológica, de que trata o
Right Watch. Balanço da situação dos direitos artigo 275 .~ Regimento Interno, órgão que
humanos no Brasil e no mundo. Relatório das t~m por obJetIVO oferecer o embasamento téc-
atividades do orador na Comissão de Direitos mco-consultivo, necessário ao planejamento de
Humanos da Casa. Apoio ao lançamento da po~íticas públicas e ao processo decisório legis-
campanha "Natal na Paz - Sem Morte, Sem latlvo; e.................................................................. 41852
Fome". Votos de feliz Natal e próspero ano - des!gnar para compô-Ia, na forma indica-
novo aos Parlamentares e funcionários do Con- da pelas Lideranças, os Deputados constantes
gresso Nacional. 417n da relação anexa e o Doutor Flávio Freitas Faria,

AUGUSTO CARVALHO _ Questionamento Diretor da ~essoria LegiS!a!iva; e...................... 41852
sobre os critérios adotados na elaboração do Or- - deSignar para preSIdI-Ia o Senhor Depu-
çamento Geral da União........................................ 41831 tado NefSOnjãTfdoad, ~r indicação da Mesa Direto-

PEDRINHO ABRÃO (Como Lfder) -Congra- ra, em reun o dia 11-12-97. 41852

tuIações ao funcionário da Casa, Sr. Heydeme José 3 - ATA DA MESA
Pereira Coelho, pelos serviços prestados................ 41836 - Ata da 81 Reunião da Mesa, da 31 Ses-

DAVI ALVES SILVA _ Balanço da atuação são Legislativa, da 50' legislatura, em 11-12-97.. 41853
do orador e da bancada do Estado do Maranhão 4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
no ano de 1997. Considerações acerca da poIfti- ~ 3.072 a 3.095/97, com pareceres e de$pa-
ca econômica do Governo Fernando Henrique chos. 41888

Cardoso. Cumprimentos à Sr.1 Fátima Mosqueiro 5 - DIVERSOS
pelos serviços prestados ao Partido Progressista a) Centro de Formação, Treinamento e
Brasileiro - PPB. 41837 Aperfeiçoamento, Edital nll 22, de 1997 - Resul-

AGNELO QUEIROZ (Como Uder) - Pro- tado da Prova Prática e classificação final do
blemática do cerco policial a trabalhadores sem Concurso Público para Operador de Máquina de
terra acampados em frente à Secretaria de Agri- 1997....................................................................... 41902
cultura do Estado do Ceará, em Fortaleza. Amea- COMISSÃO
ça de demissão de trabalhadores da Volkswagen 6 _ REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
no ABC paulista. 41841 a) Comissão de Relações Exteriores e de

VI- Comunicações Parlamentares Defesa Nacional, nll 7, em 11-12-97. 41903

MARIA LAURA - Solidariedade com o 7 - MESA
pronunciamento do Deputado Agnelo Queiroz. 8 - LfDERES E VlCE-ÚDERES
Diagnóstico do 11 Congresso Nacional de Edu-
c~ç~o acerca da problemática educacional bra- 9 - COMISSÕES
sllelra..................................................................... 41842 SUPLEMENTO

CARLOS CARDINAL - Artigo "A História e ATO DA MESA tfl75, DE 1997
João Goulart", de autoria da Prof.1 Rita Gattiboni,
da Urcamp, de São Bo~a, publicado no jornal Fo- Altera O§ 2!1 do art. 2!1 do Ato da Mesa 01170,
lha de Sio Barja, do Municfpio de São BoJja, de 1997.
Estado do Rio Grande do SuJ................................ 41843 ATO DA MESA tfl76, DE 1997

GONZAGA PATRIOTA - Preocupação Disciplina o cálculo e cobrança de débitos
com a desertificação da região Nordeste. Neces- junto à Câmara dos Deputados.
sidade de desassoreamento do rio São Francis- Sairão publicados em Suplemento a este
co. Apelo ao Governo Federal para fortalacimen- Diário.
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Ata da 233!Sessão, em 12 de·dezembro de 1997
Presidência dos Srs.: Paulo Paim, 3!J Secretário; Paulo Delgado

José Lourenço, Etevalda Grassi de Menezes, Pedro Wilson
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) 

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. PAULO DELGADO, servindo como
21! Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. GILNEY VIANA, servindo como 1/1. Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFfclOS

Do Sr. Ministro Américo Luz, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da
Justiça Federal, nos seguintes termos:

Ofício nl! 342197-STJ/CJF

Brasília, 12 de dezembro de 1997
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
~rasma-DF.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apre
ciação dos ilustres membros das Casas do Congres
so Nacional, de conformidade com o disposto no art.
96, 11, da Constituição Federal, o incluso anteprojeto
de lei, que dispõe sobre a estruturação da Justiça
Federal de Primeiro Grau da 4ª Região, acompanha
do da respectiva justificação.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevado apreço e distinta con
sideração. - Ministro Américo Luz, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justi
ça Federal.

Às comissões
Trabalho, de Adm. e Serviço Público
Finanças e Tributação (Art. 54. RI)
Constituição e Justiça e de Redação
Em 22-1-98

Presidente.

LEI N2 ,DE DE DE 1997

PROJETO DE LEI Nl! 4.099/98

Dispõe sobre a reestruturação da
Justiça Feclerral de Primeiro Grau da 41

Região e dá outras providências.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.2São criadas, com os respectivos cargos
de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, cin
qüenta Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau
da 41 Região, assim distribuídas:

I - dezesseis na Seção Judiciária do Estado do
Rio Grande do Sul, sendo quatro no Município de
Porto Alegre; duas no Município de Pelotas; duas no
Município de Passo Fundo; duas no Município de
Santa Maria; duas no Município de Caxias do Sul;
duas no Município de Novo Hamburgo; uma no Mu
nicípio de Santo Ângelo; e uma no município de
Santa Cruz do Sul;

" - quinze na Seção Judiciária do Estado do
Paraná, sendo duas no Município de Curitiba; três
no Município de Londrina; duas no Município de Foz
do Iguaçu; duas no Município de Paranaguá; duas
no Município de Ponta Grossa; uma no Município de
Maringá; uma no Município de Cascavel; uma no
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Município de Umuarama; e uma no Município de
Campo MoorãG; .

111- sete nâ Seção Judiciaria do Estado de
santa Catarina, sendo uma no Município de Joinvil
le; duas no Município de Blumenau; uma no Municí
pio de Criciúma; uma no Município de Lages; uma
no Município de Chapecó; e uma no Município de
Tubarão;

IV - doze, sem especificação de localidade.
Parágrafo único. As Varas de que trata este

artigo serão implantadas, gradativamente, na for
ma da lei e na medida das necessidades do servi
ço, a critério do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.

Art. 2.2 São acrescidos ao Quadro Permanen
te de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciá
rias da 4' Região os cargos constantes do Anexo I
e as funções comissionadas, conforme Anexo 1\
desta lei.

Parágrafo único. O provimento dos cargos de
que trata este artigo, bem como a nomeação ou de
signação para as funções comissionadas, serão rea
lizados, gradativàmente, na forma da lei e na medida
das,necessidades do serviço, a critério do Tribunal
ÃegionaJ Federal da 4ª Região.

Art. 3.ll Caberá ao Tribunal Regional Federal
da 41 Região, mediante ato próprio, especializar
Varas em qualquer matéria, estabelecer a respec
tiva localização, competência e, ju~scfiç~o, bem
como tr~nsferir sua sede' dê úm município para o
outro, de acordo com a conveniência do Tribunal e
a necessidade de agilização da prestação jurisdi
cional.

Art. 4.ll As despesas decorrentes da execu
ção desta lei correrão à conta das dotações orça
mentárias consignadas à Justiça Federal de Pri
meiro Grau, ou de outras destinadas para esse
fim.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6!l Revogam-se as disposições em contrário.

Brasma-DF, . de de 1997

Justificação

A prestação jurisdicional é uma das missões
primordiais, bem como uma aas fúnçoes Indispensá
veis do Estado. Todavia uma gama de fatores interfe
rem neste mister, entre oS quais a sobrecarga de fei- .
tos, com inflJjência direta nas atividades desenvolvidas
pelo magisirado, com sensível prejuízo às partes.

Nos últimos anos, muitos acontecimentos têm
contribuído para esta excessiva carga de trabalho
decorrentes de atos emanados da União e de suas
entidades nos sucessivos mandados de Governo,
relacionados com planos econômicos, prestação de
casa própria, perda de direitos e vantagens de servi
dores públicos, entre outras medidas de impacto, ge
rando incoformismo nos cidadãos que recorrem ao
Judiciário para solução das lides.

Nesse sentido, o presente anteprojeto de lei tem
por escopo a ampliação da Justiça Federal de Primeiro
Grau da 4ª Região, em virtude do aumento considerá
vel da carga processual existente. Dados estatísticos
registraram em março do corrente ano a existência de
261.962 processos em tramitação naquela região.·

Em março de 1997, a movimentação proces
sual ~o' Estado do Rio Grande do Sul, no Município
de Passo Fundo, atingiu 10.388 feitos; em Santa
Maria, 11.096; em Santo Ângelo, 8.827; em Caxias
do Sul, 10.139; e em, Novo Hamburgo, 11.131 fei
tos. Na Seção Judiciária de Santa Catarina, em Blu
menau foram registrados 12.031 processos e em
Criciúma, 12.595 processos. Já na Seção Judiciária
de Paraná, em Londrina 19.808 processos em trami
tação e em Maringá 11.331.

Não obstante a intensa movimentação forense
na Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região,
com uma carga média geral de 3.689 processos por
juiz, outros motiv9S. revelam a necessidade de cria..

.. ção das cinquenta novas Varas, mormente aquelas
sem especificação de localidade. Entre estes desta
cam-se as particularidades regionais de cada um
dos Estados componentes da 41 Região, caracteri
zados pelo alto índice de desenvolvimento e densi
dade polJulacional, gerando, com isso, intensa busca
da prestação jurisdicional.

Outro aspecto relevante a considerar é o alto índice
de interiorização em COf'Il)8r8Ção com as outras regiões
da Justiça F~raI, com 27 Varas Federais no interior
das unidades federativas que compõem aquela região.

A situação gerada por aqueles processos de
competência da Justiça Federal que, por disposição
constitucional, tramitam perante a Justiça Estadual,
acarreta prejuízo da prestação jurisdicional, e exige
(3 criação de novas Varas, no interior, afora aquelas
não especificadas.no presente anteprojeto. A medi.:
da irá desafogar a jurisdição estadual que exerce a
competência delegada.

Diante desse quadro, faz-se mister proceder-se
a uma nova reestruturação que irá, por certo, forne
.cer o suporte material e humano necessário para
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atenuar as dificuldades enfrentadas pelos Juízes Fe
derais da 4A Região, preocupados com a eficiência,
eficácia e celeridade no cumprimento do labor diutur
no, conforme preconiza a sociedade.

Destarte, Í/1l)Õe-Se a criação OJa proposta das cin
cjjenta novas Varas em face do crescente volume de pr0
cessos em tranltação na Justiça Federal de Primeiro Grau
da41 Região entre outros aspectos, conforme relatado.

Com relação à criação das trinta e oito Varas
com localidades especificadas no texto do anteproje
to, justifica-se também pela expressiva média supe
rior a 9.700 processos na maioria dos municípios
no interior dos Estados de Santa Catarina do Para
ná e do Rio Grande do Sul que compõem aquela
região.

Outrossim, municípios como os de Tubarão e
Lages em Santa Catarina, Paranaguá, Ponta Grossa
e Campos Mourão no Paraná e Pelotas e Santa
Cruz no Rio Grande do Sul ensejam a criação da
Varas pela primeira vez, por sua posição geográfica,
importância geoeconômica, necessidade de descen
tralização, pólos urbanos e industriais desenvolvidos
que demandam tal providência.

Convém salientar que a iniciativa da 4B Região
de criação de Varas sem especificação de localida
de não é pioneira, pois à Justiça Federal de Primei
ro Grau da 3B Região mediante a Lei nll 8.416, de
24-4-92, teve cinqüenta e três Varas criadas, cuja
localização compete ao respectivo Tribunal Regio
nal Federal fixar.

O quantitativo de cargos a serem criados
não foi obtido aleatoriamente, mas sim, com
base na ampliação do número de Varas, confor
me estudos desenvolvidos pelos órgãos técnicos
do Conselho da Justiça Federal aos quais guar
daram uniformidade com leis anteriores de rees
truturação da Justiça Federal de Primeiro Grau
das demais regiões. Inclusive, cada nova Vara
Federal a ser criada exige a criação de um cargo
de Juiz Federal Titular e outro de Juiz Federal
Substituto correspondentes.

Com relação ao quantitativo das funções a se
rem criadas, baseou-se na própria estrutura existen
te nas varas federais localizadas nos municípios do
interior e nas capitais dentro da 411 Região e similar
em relação ás demais regiões:

Assinalá-se, por derradeiro, que a proposição
não formulada contJa esteio o que conceme á disponibi
lidade de recursos, com a utilização de dotação orça
mentária consignada à Justiça Federal para este fim.

ANEXO 1

(Art. 211 da Lei nll ,de de de 1997)

c.gos Nrvel tfI de cwgos a criar
DenomInacio

Analista Judiciário Suoerior 537

Técnico Judiciário Intermediário 782

ANEXO 11

(Art.2l1 da Lei nll , de de 1997)

FunçõeslNrvel tfI de Funç(jes a criar

FC09 50

Feoa 2

FC06 3

FC05 625

FC04 152

FC03 50

FC02 54

Do Sr. Senador Ronaldo Cunha Lima, Pri
meiro Secretário do Senado Federal, nos seguln
testermos:

Ofício nll 1475 (SF)

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o projeto
de Lei do Senado nll 161, de 1997, constante dos
autógrafos em anexo, que ·dá nova redação ao art.
1!l do Decreto-Lei nll 1.040, de 21 de outubro de
1969, que dispõe sobre os Conselhos Federal é Re
gionais de Contabilidade, regula a eleição de seus
membros e dá outras providências·.

Senado Federal, 10 de dezembro de 1997. 
Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI N2 4.044I97

Dá nova redação ao art. 12 do Decre
to-lei n2 1.040, de 21 de outubro de 1969,
que dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade, regula a elei
ção de seus membros e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li O caput do art. 1li do Decreto-Lei nll

1.040, de 21 de outubro de ,1969, passa li vigorar
com a seguinte redação:

•Art. 12 O Conselho Federal de Conta
bilidade será constituído de tantos membros
quantos forem os Conselhos Regionais de



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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997. 

Senador Antonio carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.
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Contabilidade, eleitos, com igual número de Art. 12 O eaput do art. 12 do Decreto-Lei n2

suplentes, pela forma estabelecida neste de- 1.040, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar
ereto-lei.· com a seguinte redação:

Art. 2!l Esta lei entra em vigor na data de sua •Art. 1li O Conselho Federal de Conta-
publicação. bilidade será constituído de tantos membros

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. quantos forem os Conselhos Regionais de
Senado Federal, 10 de dezembro de 1997. - Contabilidade, eleitos, com igual número de

Senador Antonio carlos Magalhães, Presidente do suplentes, pela forma estabelecida neste
Senado Federal. Decreto-lei.·

Dá nova redação ao art. 12 do Decre
to-Lei n2 1.040, de 21 de outubro de 1969,
que dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade, regula a elei
ção de seus membros e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:

SINOPSE.

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00161 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 21 08 1997
SENADO: PLS 00161 1997

AUTOR SENADOR: LUCIO ALCANTARA PSDB CE
EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AO ART. 1° DO DECRETO-LEI 1040. DE 21 DE OUTUBRO

DE 1969. QUE DISPÕE SOBRE OS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE
CONTABILIDADE. REGULA A ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

DESPACHO INICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS

0912 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 10 12 PAG

ENCAMINHADO A:
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 09 12 1997

TRAMITAÇÃO
21 08 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

21 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

21 08 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
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EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO EM AVULSOS. PELO
·PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 22 08 PAG 17042 E 17043.

2108 1997 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE AGOSTO DE 1997.

21 08 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE AGOSTO DE 1997.

03 OI} 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AVOCAÇÃO SEN ADEMIR ANDRADE.

29 10 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN ADEMIR ANDRADE COM MINUTA DE PARECER
PELA APROVAÇÃO DO PROJETO.

19 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) _
O SEN ADEMIR ANDRADE PASSA A PRESIDENCIA AO SEN SEBASTIAO
ROCHA A FIM DE RELATAR E DISCUTIR O SEU PARECER AO .
PRESENTE PROJETO.

19 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA. TERMINATIVAMENTE. POR UNANIMIDADE.
O PROJETO.

21 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP.

21 11 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

ENCAMINHADO AO SACP.
21 11 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHADO A SSCLS.
21 11 1997 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE NOVEMBRO DE 1997.
22 11 1997 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

JUNTEI A LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER. AS FL. 11.
28 I t 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA PARECER 785 • CASo
DSF 29 II PAG 26346 A 23348.

28 11 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA OF. 075. DE 1997. DO PRESIDENTE DA CASo
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO. SENDO ABERTO O PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERIA
SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 29 11 PAG 26352.

OI 12 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 02 A 08 1297.

08 12 1997 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 13. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

09 12 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINOPRAZO:SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO. ! /;.;;

10 12 1997 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N°.ll.'!.r.~t.. '7'1
. !
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Do Sr. Senador Lucídio Portella, Primeiro- Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
secretário em exercício do Senado Federal, nos Acrescenta parágrafos ao art. 928 da
seguintes termos: Lei nll 5.869, de 11 de janeiro de 1-973 - CÓ-
Ofício nS! 1.489 (SF) digo de Processo Civil.

Senhor Primeiro-Secretário, O Congresso Nacional decreta:
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Art. 1S! O art. 928 da Lei nll 5.869, de 11 de ja-

Federal aprovou, em revisão, nos termos do substi- neiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a
tutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nº 39, vigorar acrescido dos seguintes §§ 22 e 32

, transfor-
de 1996 (PL n9 490, de 1995, na Casa de origem), mando o atual parágrafo único em § 12

:

que Macrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei nº M§ 29 Nas ações decorrentes de turbações ou
5.869, de'1,1 de janeiro de 1973 - Código de Proces- esbulhos coletivos, o juiz antes de decidir sobre o
so CivilM. mandato liminar, far-se-á presente ao local do litígio,

Em anexo, restituo um dos autógrafos do proje- notificado o Ministério Público.
to originário. § 311 Se concedido o mandato liminar, o juiz e o

Senado Federal, 12 de dezembro de 1997. - representante do Ministério Público acompanharão a
Senador Lucídio Portella, Primeiro-Secretário em desocupação do imóvel, dando-se ciência do fato ao
exercício. órgão fundiário competente.M

Substitutivo do Senado Federal ao Pro- Art. 2S! Esta lei entra em vigor na data de sua
jeto de Lei da Câmara n2 39, de 1996 (PL nS! publicação.
490, de 1995, na Casa de origem), que Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Macrescenta parágrafos ao art. 928 da Lei nS! Senado Federal, 12 de dezembro de 1997. -
5.896, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Senador Antonio carlos Magalhães, Presidente do
Processo CivilM. Senado Federal.
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Art. 2l!. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 • Revogam-se as disposições em con
trário.

Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1996.

Ofício nl! 1.498 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de
ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Fede
ral, o Projeto de Lei do Senado nº 216, d.e .19~7

constante dos autógrafos em anexo, que dlspoe
sobre o Título de Participação em Receita de
Serviço Público Concedido'- TPR e dá outras
providências."

Senado Federal, 12 de dezembro de 1997. 
Senador Lucídio Portella, Primeiro-Secretário, em
exercício.

·Art.928 .
§ 12• Nas ações que envolvem litígios

coletivos pela posse rural, o mandado limi
nar só será deferido depois de audiência
preliminar das partes e após justificação pré
via da posse.

§ 2l!. Sempre que necessário, de ofí
cio ou a requerimento de qualquer das par
tes, o juiz far-se-á presente no local do lití
gio, lavrando termo circunstanciado, qu~

será encaminhado se for o caso, à auton
dade administrativa competente, para QS

fins previstos no art. 184 .da. Constitujção
Federal.

§ 3"'. O órgão fundiário competente, no
caso de conflito coletivo e pela posse rural, será
intimado a integrar a lide como assistente.

§ 42• O disposto neste artigo aplicar-se
aos litígios pela posse rural que tenham por
objeto áreas improdutivas pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público."
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Acrescenta parágrafos ao art. 928 da PROJETO DE LEI N52 4.046197
Lei n52 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - . Dispõe sobre o Título de Participa-
Código de Processo Civil. çlo em Receita de serviço Público Con-

O Congresso Nacional decreta: cedido - TPR e dá outras providências.

d L · l! 5 869 d 11 de 'a O Congresso Nacional decreta:Art. 1º O art. 928 a el n . , e J -
neiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a CAPrTULO I
vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º, 2º, 39 e 4º, re- Disposições Preliminares

vogado o atual parágrafo único: -Art. 1l! São as concessionárias de serviço públi-

co autorizadas a emitir Títulos de Participação em
Receita de Serviço público Concedido - TPR que
terá por finalidade a captação de recursos no merca
do de valores nacionais ou externo, para:

I - investimentos na implantação, .ampliação
recuperação melhoria de empreendimento em servi
ço público concedido, precedido ou não da execução
de obra pública pela União pelo Distrito Federal, por
Estado ou Município ou por suas empresas; e

11 - amortização de financiamento contraído
com o fim de realizar o investimento de que trata o
inciso anterior.

Art. 2l! Para efeitos desta lei, entende-se por
I"':"'Pconcessao a éoricessão de serviço público

como definida pelos incisos 11 e 111 do art. 2l! da Lei nº
8.987 de 13 de fevereiro de 1995, e regulada pelos
demais preceitos desse diploma legal e da Lei nl!
9.074, de 7 de julho de 1995:

11 - concessionária: uma sociedade por ações
titular de concessão de serviço público, delegada na
forma da lei pela União, pelo Distrito Federal por Es
tado ou Município;

111 - escritura de emissão, escritura pública ou
torgada pela concessionária emitente, com a interve
niência do poder concedente;

IV - empreendimento a obra pública a ser exe
cutada ou o equipamento a ser adquirido e montado
por sua concessionária;

V - Receita de concessão a receita operacional
bruta gerada pela atMdade resultante da concessão,
na qual será promovido, por uma concessionária o em
preendimento, mencionado no inciso anterior e qu~

servirá de base para incidência do percentual da recei
ta de que trata o inciso VII, deste artigo;

VI - investidores subscritores ou dentetores do
TPR;

VII - percentual da receita da concessão o per
centual incidente sobre a receita da concessão men
cionada no inciso V. fixado na escritura de emissão
e pertencente, durante o prazo determinado naquele
documento, aos investidores;

VIII - agente distribuidor da emissão instituição
financeira e demais sociedades integrantes do siste-
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ma de distribuição de valores mobiliários, na forma
prevista na lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
com a relação que lhe for dada pela lei nº 9.457, de
5 de maio de 1997.

IX - agente fiduciário, instituição financeira au
torizada a funcionar no Pafs e que tenha por objeto a
administração ou a cústodia de bens de terceiros, in
dicada para fiscalizar a emissão dos TPR e proteger
os direitos e interesses dos investidores;

X - instituição depositária instituição autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a exer
cer a atividade de depósito e cústodia de tftulos e
valores mobiliários negociados em bolsa de valores
ou mereado de balcão.

CAPíTULO 11
Emissão e Características do TPR

Art. 3º Em conformidade com o disposto nesta
lei, uma concessionária poderá emitir Tftulo de Parti
cipação em Receita de Serviço Público Concedido 
TPR, de natureza patrimonial, que conferirá, aos in
vestidores, o direito de participação na receita da
concessão no percentual determinado na escritura
de emissão.

§ 1º A subscrição do TPR importará na cessão,
pela concessionária com a anuência do poder con
cedente e na aquisição, pelo investidor, da titularida
de da participação 1J0 percentual da receita da con
cessão.

§ 2º Os valores correspondente ao percentual
da receita da concess~o não integràrão, para qual-

, quer fim de direito, a receita bruta das vendas e ser- '
viços da concessionária, sendo por esta recebidos
dos consumidores ou usuários, em nome e conta
dos investidores e a estes transferidos, por intermé
dio do agente fiduciário.

. Art. 4º O TPR terá as seguintes caracterfsticas:
I-"natureza valor mobiliário de participação no

percentual da receita da concessão;
11 - forma' nominativa, podendo ser escriturai

registrado na conta depósito do TPT, aberta em
nome do investidor em livro próprio;

111 - preço da subscrição e forma de pagamen
to a serem estabelecidos na escritura de emissão;

IV - prazo não excedente ao da concessão a
que estiver vinculado, estabelecido na: escritura de
emissão;

V - valor expresso em percentúal de participa
ção na receita da concessão;

VI - realização do percentual de participação
em dinheiro e na forma periodicidade e prazos esta
bel,ecidos na escritura de emissão;

VII - forma de colocação no mercado público
ou privada, sendo aplicáveis, no que couber, as nor
mas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobi
liários - CVM;

VIII - circulação livre, mediante transferência
registrada em sistema centralizado ou integrado de
custódia e liqüidação financeira de tftulos ou median
te o lançamento efetuado pela instituição depositá
ria, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, nos termos previstos no § 1º do art. 34 da
lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a re
dação que lhe foi dada pela lei nº 9.457, de 5 de
maio de 1997.

Art. 5º A emissão pública do TPR dependerá
de prévio registro na Comissõ de Valores Mobiliários
- CVM, obedecidos os requisitos estabelecidos por
aquela autarquia.

§ 1º As emissões do TPR deverão ser numera
dos ordinalmente, podendo ser divididas em séries.

§ 2º Cada concessionária poderá realizar mais
de uma emissão do TPR seja para investimento ou
amortização de financiamento, mas a soma dos va
lores globais das emissões não deverá exceder a
50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento
total relativo ao empreendimento, devendo no mfni
mo 20% (vinte por cento) deste valor total do investi
mento corresponder o aporte de recursos próprios
sob forma de capital.

§ 3º O TPR não será resgatáveis, conversfvel
ou permutável por qualquer participação acionária
ou tftulos de crédito, da concessionária,

CAPíTULO 111
Escritura de Emissão

Art. 6º Cada emissão do TPR será objeto de es
critura de emissão outorgada pela concessionária emi
tente,.com a interveniência do agente fiduciário e do
poder concedente e disporá obrigatoriamente, sobre:

I - o valor global da emissão;
11 - a descrição detalhada do investimento a

ser implantado ou do financiamento a ser amortizado
com o produto da emissão, bem como informações
essenciais sobre a concessionária e a concessão;

111 - modo de colocação do TPR no mercado;
IV - forma de resgate do TPR;
V - a quantidade do TPR de que se constituirá

a emissão, bem como suas caracterfsticas o preço e
o prazo da subscrição e a forma e o prazo de sua in
tegralização;

VI - a definição da rec(lita da concessão, bem
como a fixação do percentual da receita da conces
são que será cedido aos investidores e do prazo de
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vigência do direito dos investidores e de validade
dos TPR;

VII - a forma, a periodicidade e os prazos para
a transferência em dinheiro;

a) a concessionária pelos investidores ou pelo
agente distribuidor da emissão quando se tratar de
oferta pública do produto da colocação do TPR, no
mercado;

b) ao agente fiduciário, pela concessionária,
dos valores correspondentes ao percentual da recei
ta da concessão; e

c) aos investidores pelo agente fiduciário dos
valores correspondentes ao percentual que lhes
compete da receita da concessão mediante partilha;

VIII - as multas e os juros moratórios, no caso
da inobservância de qualquer um dos prazos, a que
se refere o inciso anterior e a as penalidades no
caso de descumprimento de obrigações imputadas à
concessionária, ao agente distribuidor da emissão e
ao agente fiduciário;

IX - a investidura do agente fiduciário e o
modo de sua substituição, bem como o montante, a
periodicidade e a forma de respectiva remuneração
pelos investidores;

X - o procedimento e o prazo para a indeniza
ção de que trata o art. 15, inciso 111;

XI - as garantias de performance a serem ofe
recidas e os seguros a serem contratados pela con
cessionária, se houver;

XII - As obrigações e os direitos da conces
sionaria do agente distribuidor da emissão, em
caso de emissão pública, do agente fiduciário e
dos investidores, bem como as obrigações do po
der concedente;

XIII - a indicação da conta corrente e da agên
cia centralizadora se a arrecadação das tarifas for
efetuada através da rede bancária;

XIV - a indicação da conta corrente e da agên
cia bancária onde deverá ser depositado o produto
da arrecadação das tarifas, no caso de a mesma,
não se efetuar através da rede bancária;

XV - faculdade de o agente fiduciário, repre
sentante dos investidores, conceder mandato à con

"cessionária para que proceda, na hipótese de ina
dimplemento do usuário, a cobrança, inclusive, da
parcela da receita de titularidade dos investidores;

XVI - foro competente para os aventuais litf
gios entre a concessionária o agente fiduciário, o
agente distribuidor da emissão e os investidores e
entre estes e o poder concedente, admitido alternati
vamente o jufzo arbitral, mediante compromisso ex-

trajudicial, na forma do disposto na Lei nll 9.307, de
23 de setembro de 1996;

XVII - a submissão dos litígios a que se refere
o inciso anterior à legislação e ao foro brasileiro,
mesmo no caso de emissão no mercado externo e
investidores estrangeiros;

XVIII - ouras condições, prescritas por esta ou
por. outra lei, estabelecidas pelo poder concedente
ou acordadas entre a concessionária, o poder con
cedente, o agente distribuidor da emissão e o agente
fiduciário, bem como as demais relações obrigacio
nais entre eles.

Parágrafo único. A validade e a eficácia da es
critura de emissão perante terceiros está condiciona
da à sua publicação resumidamente no Diário Oficial
e em jornal de grande circulação nacional do lugar
da sede da concessionária

CAP[TULO IV
Obrigações e Direitos

Art. 7!l São vedadas:
I - a aquisição, pela concessionária, do TPR

de sua emissão;
11 - a aquisição, por empresa ou controlador do

mesmo grupo econômico da concessionária, do TPR
de sua emissão;

111 - a preferência para os acionistas da con
cessionária subscreverem TPR de sua emissão.

Art. 82• É assegurado ao poder concedente e à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM no exercfcio
dos poderes que lhes são legalmente conferidos, o
direito de fiscalizar a emissão e a colocação do TPR
e as demais obrigações da concessionária, do agen
te distribuidor da emissão, instituição depositária e
do agente fiduciário, sem prejufzo do atendimento
das demais disposições aplicáveis que disciplinem a
competência do poder concedente e da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM no tocante, respectiva
mente ao exercfcio da concessão e à fiscalização do
mercado de capitais.

Art. 911• Os valores correspondentes ao percen
tual da receita da concessão pertencentes aos in
vestidores serão transferidos, pela concessionária
ao agente fiduciário, que os receberá na qualidade
de representante legal dos investidores

§ 12 A concessionária será depositária dos va
lores correspondentes ao percentual da receita da
concessão, até a respectiva transferência ao agente
fiduciário

§ 22 Far-se-á a transferência de que trata este"
artigo mediante depósitos, em dinheiro, em conta
corrente especial do agente fiduciário na forma, peri-
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odicidade e prazos estabelecidos na escritura de
emissão.

§ 32 Se·a arrecadação"da reCeitada concessão for
efetuada através da rede bancária, deverá o agente fidu
ciário receber diretamente do estabelecimento bancário
centralizador da receita, os valores correspondentes ao
percentual da receita da concessão.

§ 4º Se a arrecadação da receita da concessão
não for efetuada através da rede bancária deverá a
concessionária abrir conta corrente especial onde
deverá ser depositado o produto da arrecadação das
tarifas correspondentes ao percentual da receita da
concessão.

§ 52 Os valores correspondentes ao percentual
da receita da concessão uma vez recebidos pelo
agente fiduciário, poderão ser por este aplicados no
mercado financeiro, na forma e prazo estabelecidos
na escritura de emissão até as datas das respectivas
partilhas entre os investidores.

§ 62 Os valores correspondentes ao percéntual
da receitada concessão serão partilhados, pelo
agente fiduciário, entre os investidores, de acordo
com a sua participação na forma, periodicidade e
prazos estabelecidos na escritura de emissão.

§ 7º Após a implantação do empreendimento, a
concessionária, com lucros ou reservas existentes, p0

derá processar o resgate do TPR' ~mitidos, observan
do a forma disposta na escritura de emissão, desde
que para tirá-los definitivamente de circulação.

Art. 10. São obrigações da concessionária:
I - aplicar o produto de cada emissão do TPR ex

clusivamente no investimento ou na amortização de fi
nanciamento, a que se refere os incisos I e 11 do art. 12;

" - transferir ao agente fiduciário, de acordo
com o disposto no art. º, os valores correspondentes
ao percentual da. receitada concessão pertencente
aos in>testidores; ,

111 - dar garantias de performance a efetivar a
contratação dos seguros previstos na escritura de
emissão;

IV - custear:
a) a contratação do agente distribuidor da

emis$ão dos, serviços de escrituração e de coloca
ção 9<> TPR; j

b) a publicação, resumidamente, no Diário Ofi
ciai e em jornal de grande circulação nacional, da
escritura de emissão, bem como das demais publi
cações exigidas por lei ou em ato da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM;

c) o registro de cada emissão pública do TPR,
, na Comissão de Valores Mobiliários - CVM em sis-

tema centralizado ou: ,integracfo de custódia e liqui
dação financeira de títulos

V - enviar, ao agente fiduciário, cópia das suas
demonstrações financeiras e do seu relatório da ad
ministração, referentes a cada exercício social, bem
como de demonstrativos mensais dos montantes da
receita da concessão e dos valores correspondentes
ao percentual dessa receita depositados na conta
corrente especial de que trata o art. 92;

VI - manter as reservas necessárias à adequa
da execução do serviço público concedido;

VII - realizar a cobrança da dMda dos consumi
dores inadimplentes inclusive do percentual da receita
da concessão, quando for exercida pero agente fidu
ciário a faculdade a que alude o inciso XV do art. 52;

VIII - outras, estabelecidas na escritura de
emissão.

Art. 11. São direitos dos investidores:
I - receber, em dinheiro, os valores correspon

dentes a sua participação como titular do TPR;
" - transferir livremente o TPR a terceiros, na

forma prevista no inciso VIII do art. 42;

111 - requisitar, ao agente fiduciário cópia \oJS

documentos referidos no inciso V do art. 10.
§ 1º Na hipótese de a concessionária violar qual

quer preceito desta Lei, da legislação relativa a conces
são.de serviço público ou da escritura de emissão, será
facultaclo, aos investidores que representem 51% (cin
qüenta e um por cento) do valor total de cada subscrição
do TPR propor ao poder concedente, em exposição fun
damentaI, a intervenção na concessão, nos termos do
disposto nos arts.; 32 e 34 da Lei nQ 8.987, de 13 de fe
vereiro de 1995, e o prazo, os objetivos e os nrTites da
medida, bem assim sugerir o nome do interventor.

Art. 12. São obrigações do agente distribuidor
da emissão:

I - promover, na qualidade de mandatário da
concessionária, a emissão e a colocação do TPR no
mercado, divulgar o lançamento e receber o preço
da subscrição; ,

" - preparar e assinar, juntamente com a con
cessionária, o prospecto de cada emissão, do TPR,
que conterá os dados principaIS sobre a concessão a
concessionária, o empreendimento e sua viabilidade
técnica e econOmico-financeira, a tecnologia nele em
pregada e a escritura de emissão indicando a legisla
ção aplicável, a perspectiva de demanda dos serviços,
o potencial da respectiva receita, os seguros contrata
dos e os riscos cobertos e, se for o caso, as medidas
adotadas para a proteção ao meio ambiente, sem pre
juízo de outras informações que a Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM venha a exigir;
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Art. 16. Os titulares do TPR de uma mesma
emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se em
assembléia, a fim de deliberar sobre matéria de inte
resse comum.

§ 12 A assembléia poderá ser convocada pelo
agente fiduciário ou por investidores que repre
sentem 10% (dez por cento), no mínimo, do valor to
tal subscrito em cada emissão do TPR.

Art. 14. N&o poderá aceitar a função de agente
fiduciário a instituição financeira:

a) controlada, controladora ou coligada da con
cessionária, bem como que pertença ao mesmo gru
po econômico controlador da concessionária;

b) que seja credora por qualquer título, da con
cessionária;

c) cujos administradores tenham interesse na
concessionária;

d) que de qualquer outro modo se coloque em
situação de conflito de interesses pelo exercício da
função.

Art. 15. O poder concedente é obrigado a:
I - Assumir as obrigações da concessionária pe

rante os investidores bem corno transferi-Ias à nova
concessionária, na hipótese de intervenção na conces
são ou na de sua extinção antes do seu termo final;

11 - reajustar e rever as tarifas do empreendi
mento; e,

11I - indenizar os investidores, em dinheiro, de
acordo com o procedimento e no prazo estabelecido
na escritura de emissão e por i~termédio do agente
fiduciário, na hipótese de contenção ou gratuidade
do valor das tarifas do empreendimento, por imposi
ção legal ou ato de império, ainda que por razões de
política EliX>n'ômica ou social.

§ 12 É o ,poder concedente ,proiPido de proceder
ao resgate do 'TPR durante o peribqo em que estiVer
assumindo as obrigações estabelecidas no inciso I.

§ Zl A indenização a que se refere o inciso 11I será
fixada no valor correspondente à aplicação do pen::entual
da receita da concessão sobre a média diária desta, nos
últimos doze meses em que a tarifa houversido cobrada.

§ 32 Para fins de com~o da média diária a
quer alude o parágrafo anterior, as parcelas conespon
dentes à contenção ou à gratuidade das tarifas, quando
houver, serão calculadas por comissão 00f'T1l0St8 por três
auditores designados, respectivamente, pelo poder con
cedente, pela concessionária e pelo agente fiduciário.

CAPrTULOV
Assembléia dos Investidores

. ,
11I- pÍ'orriover, junto à Comissão de Valores-Me-- VIII·-outras, estabelecidas na escritura deemis-

biliários - CVM e o sistema centralizado ou integrado são.
de custódia e liquidação finançeira de tí~ulos, o registro
da titularidade dos valores mobiliários emitidos e o re
gistro da oferta de cada emissão pública do TPR;

IV - entregar à concessionária o produto da
emissão e colocação do TPR no mercado no prazo
previsto no contrato de distribuição com a mesma
celebrado.

Art. 13. O agente fiduciário representa, nos
termos desta lei e da escritura de emissão, a comu
nhão dos investidores perante a concessionária.

Parágrafo único. São obrigações do agente fi
duciário:

1-aceitar a investidura, na escritura de emissão;
11 - receber da concessionária, ou levantar jun

to ao 'estabelecimento bancário centralizador da ar
recadação das tarifas, os valores correspondentes
ao percentual da receita da concessão e aplicá-los
no mercado" ~m nome dos investidores, de acordo
com o disposto na escritura de emissão; ,

I

11I - partilhar, entre os investidores, os valores
correspondentes às participações de que cada um
for titular;

IV - fiscalizar:
a) a correta e integral aplicação, no empreendi

mento do produto da emissão do TPR, bem corno a
aplicação da parte de recursos próprios da conces
sionária no empreendimento, de acordo com o pre
visto na escritura de emissão;

b) a arrecadação das tarifas pagas pelos usuá
rios e os valores correspondentes ao percentual da
receita da concessão que pertence aos investidores;

c) a colocação do TPR, no mercado;
V - proteger e defender os direitos e interesses

dos investidores, podendo, pará tanto, usar de qualquer
ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, inclusive
bloqueio de recursos de conta bancária da concessioná
ria, devendo as despesas a serem incorridas para tal,
serem previamente aprovadas pela Assembléia de in
vestidores, aos quais serão imputados os respectivos
valores na proporção da sua titularidade na emissão;

VI - notificar aos investidores e ao poder con-
cedente, no prazo máximo de trinta dias de sua
ocorrência qualquer inadimplemento da concessio
nária quanto a obrigações estabelecidas por esta lei
ou assumidas na escritura de emissão;

VII - apresentar aos investidores, na peri
odicidade prevista na escritura de emissão, relatórios
sobre a implantação do empreendimento e sobre a ar
recadação da receita, após sua implantação; e
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§ 211 A. ass.eJ:llbléi~ se instalará. el:'1 primeira investidores e o agente fiduciário, peJos prejuízos .
convOCação, com a· presença ae investidores que que lhes causar, por dolo ou culpa, no desempenho
representem, no mínimo um quarto do valor total de suas obrigações, prescritas por esta lei e pela as-
subscrito em cada emissão do TPR ou, em segunda critura de emissão
convocação, com qualquer número. Art. 19. O agente fiduciário respondeni civilmente,

§ 3º Ressalvadas as exceções previstas nesta perante os investidores, pelos prejuízos que lhes causar,
lei, a assembléia deliberará com o voto dos investi~ por dolo ou cu~ no desempenho de suas obrigações,
dores que representem a maioria do valor total subs~ prescritas por esta lei ou pela escritura de emissão.
crito do TPR presentes na assembléia. Art. 20. A indevida retenção, pela concessio-

CAP[TULO VI nária ou pelo agente fiduciário dos valores corres~

Requisitos para a Emissão pondentes ao pereentual da receita da concessão,
pertencente aos investidores, constituirá crime de

Art. 17. São requisitos essenciais para cada apropriação indébita previsto na legislação penal.
emissão do TPR:

I - a autorização da assembléia geral de acio- CAP[TULO VIII
nistas da concessionária, inclusive quanto às maté- Disposições Rnais

rias de que trata o art. 611
; .Art. 21. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM

11 - o arquivamento, no registro do comércio, e edit8rá normas corJ1)lementares disciplínando as ofertas
a publicação, nos termos do disposto no art. 289 da púbicas e os respectivos registros dos vaJores mobiiá-
Lei nll 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a re-
dação que lhe foi conferida pela Lei nll '9.457, de 5 =:~as:=,::a~ canta-
de maio de 1997, da ata da assembléia geral de Art. 22. Os ganhos de capital decorrente da
acionista a que se refere o inciso anterior; venda do TPR estão isentos de tributos, inclusive

JII - o registro da emissão púbrlCa, na Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e em sistema centralizado ou quanto às efetuadas por pessoa física.
integrado de custódia e liquidação financeira de títulos. Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
CAP[TULO VII Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

Responsabilidades Civil e Penal Senado Federal, 12 de dezembro de 1997
Art. 18. A concessionária e o agente distribui- Senador Antonio Carlos Magalhles, Presi-

dor da emissão responderão civilmente perante os dente do Senado Federal.
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DEMAIS. RELATOR SEN JOSE ROBERTO ARRUDA. EM SUBSTITUIÇÃO.

10 12 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O PROJETO. RESSALVADAS AS EMENDAS. APOS
USAREM DA PALAVRA OS SEN LUCIO ALCANTARA E JOSE EDUARDO
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10 12 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 1112. DO SEN JOSE EDUARDO
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10 12 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR. PARA A REDAÇÃO FINAL.

10 12 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 839 - CDIR. OFERECEN00 A REDAÇÃO FINAL.
RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

10 12 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
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10 12 1997 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SN N". / '1 .

Do Sr. Deputado Paulo Heslander, Uder do
PTB, nos seguintes termos:

Ofício nº 327/97

Brasília, 11 de dezembro de 1997
Senhe" Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

menf#'lis, o Sr. Deputado FERNANDO GONÇALVES
.(PTB-RJ), para Suplente na Comissão de Constitui-

ção e Justiça e de Redação, em substituição ao Sr.
Deputado ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslan
der, Uder do PTB.

Defiro.

Em 11-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.
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INDICAÇ1l0 N" 1.084, DE 1997
(DO SR. JOS~ PIMENTEL)

Sug?re ao Poder Ex~cutivol por intermédio do Ministério do Meio
Amb~~nte, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, medidas
dest2nadas a re;uperar o Departamento Nacional de Obras Contra a.
S~ca.- DNOCS, Integrando-o ao Sistema Nacional de Recursos
H2drJ.cQs.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor GUSTAVO KRAUSE,
Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal:

. Dm:ante mais de três meses, a Comissão Especial constitnida para
anahsar e pro~enr parecer sob~e o Projeto de Lei nO 1.673, de 1996, originário do
Poder Execultvo e que autonza o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas - DNOCS ~ ?o~r a. Est~dos e ~unicíl?ios e outras entídades públicas,
açudes de seu ~atnmomo, dlscultu e avahou a SItuação em que se encontra hoje o
DN?CS. As dlsc~ssões fora~ ~rganizadas e~ o~to audiências públicas, das quais
partiCIparam, alem de tecmcos do pnmerro escalão deste Ministério
person?lid~des l.igadas aos govemos estadnais e municipais, o institniçõe;
profiSSIOnaIS e CIentíficas e organizações de trabalhadores inclusive do próprio
DNOCS. '

. Ficou patente, ao final dos debates, o consenso em tomo da
nec~?sldade?e que o DNOCS seja recuperado e qne, dentro do contexto atual da
Poh~lca NaCIOnal de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei n° 9.433, de 8 de
Jmlerro de 1997, assuma novas funções, altamente relevantes para o Nordeste e
para o Brasil.

. Neste sentido,. Senhor Ministro, estamos sugerindo que medidas
sejam tomadas para aproveItar a imensa experiência acnmulada pelo DNOCS ao
longo de seus 88 mlOs de existência, na administração dos usos da água e na
gestão .de recursos hídricos. Essas medidas devem visar, Mtes de mais nada, o
aproveitamento do DNOCS como órgão federal responsável pela gestão dos
recursos hídricos na Região Nordeste.
Nesta função desempenharia o papel de :

- prestar assessona e apoio técnico aos Estados, na elaboração dos
Planos Estaduais de Recursos Hídricos;

- elaborar, com base nos planos estaduais, o Plano de Recursos
Hídricos da Região Nordeste;

- administrar o sistema de outorga de direitos de uso de águas de
domínio da União na Região Nordeste, inclusive no que tange a cobrança por
estes usos, dentro do que prescreve a lei 9.433/97;

- orientar a constnlção de agências de água na Região Nordeste;

- implantar e administrar o Sistema de Infonnações sobre Recursos
Hídricos na Região Nordeste;

- prestar assessoria técnico aos órgãos estaduais e. municipais e aos
usuários das águas de um modo geral;

- manter um sistema de divulgação de tecnologias de otimização do
uso da água, aproveitando-se de sua experiência nos campos de saneamento
básico, irrigação e piscicultura, entre outros.

Todos nós sabemos da carência que tem o Nordeste de recursos
humanos tecnolój,\lcoS, de experiências técnica e de aparelhamento institucional
para lidar com problemas de alcance mais amplo, como é a questão do déficit
hídrico. Sem o apoio de um órgão forte, bem estruturado e COm .autoridade

baseaaa na experiência, dificilmente á TlOva abordàg~ln de gestão centralizada e
participativa dos recursos hídricQs, definida pela Lei n" 9.433/97, terá sucesso.
Somos conscientes de que nossos Estados, pelo menos numa fase inicial,
necessitarão desse apoio.

Talvez fosse até a mudança de reb.Jme juridico do DNOCS e de uma
reestruturaçij:o administrativa e técuica do mesmo. 'Estes aspectos, todavia, serão

"6om maior profundidade av~liados e detalhadas pelo qnadro técnico de seu
Ministério'.

Dada a importância do tema, Senhor Ministro, eQptamos com a
tenção especial de Vossa Excelência, para qne as nossas sugestíles, frnios de uma
avaliação apartidárià' e independente de ideologias, sejam convenientemente
encaminhadas.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação que ora submetemos a Vossa Excelência é
respaldada pele história de um órgão que, conquanto ao longo de seus 98 anos
tenha sido alvo de investidas político-eleitoreiras sempre prejudiciais a sna ação
conseqüente, tem conseguido marcar presença na vida do povo nordestino a sigla
DNOCS é ponco definidora do papel qne o órgão exercen e continua exercendo.
O desenvolvimento dos recursos hídricos do Polígono das Secas, principal
atribnição do DNOeS, viabilizou-se através das milhares de obras realizadas
nestes 87 anos de existência do Órgão. Foram perftrrados mais de 30 mil poços;
construídos quase 300 açudes, mais de 600 em cooperação com'govemos
estaduais, o que representa 20 bilhões de metros cúbicos de água, capacidade
equivalente á annazenada em Itaipú; implmltados 177 sistemas de abastecimento
público de água nas cidades do interior, beneficiando mais de 5 milhões de
pessoas; instaladas 8 usinas hidrelétricas de pequeno porte; perenizados mais de
3 mil quilômetros de rios intennitentes, possibilitando a ínlgação de 85 mil
hectares em projetos públicos e propriedades privadas.

Sua atuação no cmnpo da pesca interior e no fomento á piscicultnra
nos açudes do Nordeste, através da introdução e aclimatação de espécies
oriundas dos rios Pamaíba, Amazonas e, mais recentemente, dos rios Nilo e
Congo da África, pennitiu o povomnento destes açudes com espécies nobres de
que careciam nossos rios, talvez pela sua não perenidade. Hoje, ás 17 mil
toneladas anuais de pescado orinndas dos açudes públicos do DNOCS,
representmn 9,3% da produção nacional de pescado em água doce.

Tmnbém é notável o seu trabalho na implmltação de in1Ta-estrutnra
fisica em obras rodoviárias, aeroportuárias e de eletrificação rural. São 16 mil '
quilômetros de rodovias e cerca de 800 de linhas de transmissão de enérgia
elétrica, além de 89 campos de pouso. Tudo isso, apesar da exiguidade de
recursos recebidos durmlte estes a"os.

Levantamentos realizados pcla Diretoria de Planejamento e
Coordenação do DNOCS, constatam que o Órgão foi dotado, nos 87 anos de
existência, com recursos da ordem de 7 bilhões de reais.

Se comparannos os recursos recebidos pelo DNOCS, de 1909 à
1996, com os dispêndios empregados pelo govemo federal em obras de grande
valor econômico e social, e mesmo inadiáveis, como a Hidrelétrica de Itaipú
(cerca de 15 bilhões de dólares), a Ponte Rio Niterói (aproximadamente 5 bilhões
de dólares), ou os metrôs do Rio e São Paulo (mais ou menos 10 bilhões de
dólares), facilmente será constatada a insuficiência de meios financeiros
proporcionados ao DNOCS para o desenvolvimento de sna ação no semi-árido
nordestino.

Há que se considerar, ainda, qne a disponibilidade de água doce no
orbe terrestre foi eleita pelas nações mais desenvolvidas do mundo como nma
prioridade e um dos maiores problemas a ser enfretado pela humanidade no
próximo século, já que água potável é rnn bem extremamente escasso e
insubstituível na preserVação da ~lda.

o DNOCS possui um enonne potencial em recursos humanos que,
se adotadas políticas de excelência para a Institnição, sem dúvi!la poderão
contribuir mnito mais para erradicar de vez o nefastos e feitos da irregularidade
de chuvas no semi-árido nordestino.
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Com apenas 2.600 (dois mil e seiscentos) funcionários o DNOCS
atende a população de uma área de 950 mil Km2

, constituindo-se, portanto uma
estrutura raci:onal de utilização de mão-de-obra.

Saiba, Vossa Excelência que não defendemos o modelo que ai está.
Somos favorável a reestruturação e modernização do DNoCS, de modo a
adequa-lo à nova realidade do semi-árido nordestino.

Qualquer tentativa no sentido_ '.1~ !;xtinguir o DNOCS ou de' diminuir
sua'esfera de atuação, prestará inexoravelmente um grande desserviço ao povo
nordestino e, por que não, a todo o pais, desprovido que estará de uma anua
estraté~,'ica no combate àS,pesigualdades regionais.

'fi· rI'} /)
rkpkd~'EpiMÉ~~iL

. PT-CE !

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
C()ORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.433, DE OS DE JANEIRO DE 1997

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, cRIÁ O SISTEMA
NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS, REGULAMENTA
O INCISO XIX DO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ALTERA O
ART. }O DA LEI N. 8.001, DE 13 DE
MARÇO DE 1990, QUE MODIFICOU A LEI
N. 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

TíTULO I
Da Política Nacional de Recursos Hídricos

CAPÍTULO I
Dos Fundamentos

Art. 1° - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico;
m . em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o
uso múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das
comunidades. ' -

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

........; .

TíTULOrv
Das Proposições

cAPíTULom
Das Indicações

Art: 'i13, Indicação é a proposição atraves da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

de ato administrativo 011 de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;

Il - sUBert: a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ lO Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

••un uun•••••uu•••uuu••••• u ••~u•••••u.n••

INDICAÇAO N2 1.085, DE 1997
(DO SR. WIGBERTO TARTUCE)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé:io da
Educação e do Desporto, a inclusão do ensino de Inforaát1ca no

'currículo escolar da educação básica, em todas as escolas do
País ..

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação e
do Desporto:

Nos termos do art. 113, inciso I e § IOdo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e respaldado nos artigos 2°, 3°, inciso XI,
22 e 35 da Lei nO 9.394/96 e ar!. 9", § 1°, letra "c", da Lei nO 9.131195,
propomos que o Ministério da Educação e do Desporto (MEC), com o
..assessoramento institucional do Conselho Nacional de Educação (CNE),
inclua o ensino de Informática comõ' conteúdo minimo obrigatório no
currículo escolar da educação básica, em todas as escolas do Pais.

JUSTIFICAÇÃO

o aparecimento de _novos suportes de informação, a
exemplo de microcomputadores, Internet, TVs a cabo, fax, multimídia,
CD-ROMS tem colocado para a sociedade e, em especial, à escola novos
desafios. Estamos vivenciando, portanto, a chamada "Terceira Revolução
Industrial", cuja. matéria-prima fundamental é o conhecimento, aliado ao
avanço da microeletrônica e dos meios de comunicação de massa.

Hoje, na sociedade contemporânea, é quase impossivel
viver sem o auxílio da infonnática. Assim, cada vez mais, Ill:cessita-se do seu
conhecimento em todos os setores da vida humana, seja no mundo do
trabalho, seja na escola e até mesmo no cotidiano de nossas relações sociais.

Gilberto Dimenstein, jornalista brasileiro e' wn dos
estudiosos do uso da infonnática em sala de aula, afinnou, em seu mais
recente livro "Aprendiz do futuro: Cidadania .hoje e amanhA", 'que o.
debate sobre o papel e a influência das novas tecnologias percorre as salas dos
professores, redações de jornais, departamentos de recursos hwnanos das,
empresas, chegando aos fonnuladores de políticas públicas, obrigr.dos a
pensar as chances de sobrevivência das nações do futuro. '
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Segundo ele, a alfabetização digital avança e se
universaliza em várias partes do mundo, evidenciando que o analfabeto do
futuro é o "sem-computador" do presente. Assim, não basta apenas saber ler e
escrever no mundo de hoje. Numa estimativa do Ministério da Educação dos
Estados Unidos, de 1992 até o ano 2000, 89% dos novos empregos vão exigir
nivel de conhecimento de matemática, informática e leitura de alguém com
pelo menos dois anos de universidade.

Neste sentido, torna-se urgente a necessidade de
repensannos a educação de nossas crianças, adolescentes e jovens para um
novo mundo que já existe, onde as descobertas digitais defmem os limites do
saber e do aprender. Não é mais concebív~l, poís, que, no limiar de um novo
século e milênio, nossos alunos continuem a ~1formados para um modelo de
sociedade não mais existente e com recursos didáticos obsoletos e métodos de
ensino ultrapassados.

A es.:ola, como uma das instâncias formais mediadoras
do processo de produção do conhecimento, tem a responsabilidade de habilitar
o educando para uma participação efetiva nesse novo mundo que já se delinea,
pois como cidadão, todo aluno tem o direito de se apropriar do legado
científico, cultural e tecnológico que a humanidade já produziu ao longo dos
~~. '

É nesse contexto que se insere a necessidade da utilização .
dos recursos da informática na escola brasileira, sobretudo as do setor público,
uma vez que muitas das escolas desse segmento apenas dispõem de
quadros-de-giz e livros didáticos como materiais de ensino. Por sua vez, a
grande maioria das escolas particulares já' possuem equipamentos e
laboratórios de informática e são ministrados, em seu curriculo escolar,
conteúdos relativos a essa área do conhecimento.

Por outro lado, num mundo de economia globalizada, a
competitividade tem sido a tônica nas relações comerciais em busca de novos
mercados consumidores. Se quisermos competir em nivel de igualdade com
outras nações, devemos investir no capital humano e sua formação. E essa
formação, nos dias de hoje, exige o conhecimento da informática Por sua vez,
consideramos que o ensino da informática deve se iniciar na escola como
instância formal que lida com o conhecimento hístoricamente produzido pela
humanidade.

A propna Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nO 9.394/96), em vários de seus dispositívos, preceitua que a
educação básica, sobretudo a de nível médio, tem como uma de suas
fmalidades a preparação básica para o tra\lalho e a cidadania do educando,
bem como a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina (art. 35 e respectivos incisos). Um dos principios basilares do
ensino, presentes na legislação educacional vigente, refere-se à necessidade de
que a educação escoiar, para cumprir sua~ SOCial, deve estar vinculada
ao trabalho e ás práticas sociais.

Face ao exposto, solicitamos do Senhor Ministro de
Estado da Educação e do Desporto que, juntamente com o órgão de
assessoramento desse Ministério- o CNE, viabilize a inclusão do ensino de
informática no curriculo minimo obrigatório da educação básica Só assim,
cstl\rel1los contn'buindo para a construção de uma escola antenada ás
transforntllÇÕCs sociais e direcionada à preparação do cidadão para o sécuill
XXI.

Saladas Sessões, enIJ%e dezembro de 1997.

//vjj;:é-?é-é~f.
/' Deputado WIÇBERTO T UCE

REQUERIMENTO N° ,DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Requer o encaminhamento de
Indicação ao Ministério da Educação e do
Desporto (MEC) propondo a inclusão do
ensmo de 1nformática no currículo escolar
da educação básica, em todas as escolas do
País.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do artigo 113,
mClso I e § P do Regimento Interno da Càmara dos Deputados, seja
encaminhada, ao Ministério da Educação e do Desporto, a Indicação anexa
que propõe a inclusão do ensino de Inf/.lrmática no currículo escolar da
educação básica, em todas as escolas do Pais.

Saladas Sessões, em-9Vde dezembro de 1997.

~~;~_-/~~~'~'~~
DéjJut!fdO WIGBE~A\RftT(- ~ - ,

,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N.
4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 90
- As entidades mantenedoras de instituições de,

ensino superior, sem finalidade lucrativa, deverão: .
I - elaborar e publicar em cada exercício social

demonstrações financeiras certificadas por auditores
inaependentes, com o parecer do conselho fiscal, ou órgão
similar;

II - manter escrituração completa e regular de todos os
livros fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;

UI - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data de emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;

IV • submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público;

V - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou
ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades,
promovendo, se necessário, a alteração estatutária
correspondente;

VI - comprovar, sempre que solicitada:
a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins

da instituição de ensino superior mantida;
b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou

benefícios, por qualquer forma ou título, a ,seus instituidores,
dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes;
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c) a destinação, para as despesas com"pessoal docente e
técnico-administrativo, inc1uídos· os encargos e Beneficios
sociais, 4e pelo menos sessenta por cento da receita das
rnensalidades--escolares proveniente aa instituição de ensino
superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas
de estudo c~cedidas e excetuando-se, ainda, os gastos com
pessoal, encargqs e beneficios sociais dos hospitais
universitários.

Parágrafo (tn,ico. A comprovação do disposto neste .artigo· é
indispensável, para ·fins de credenciamento e recredenClartlento
da instituiçãqlleensino superior.

* Artigo acrescido peld Medida Provisória n. 1.477-39, dê 08/08/1997.
.......................................................'} .

LEI N° 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

FIXA AS DlRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO IV
Da Administração do Ensino

Art. 9° - As Câmaras emitirão pareceres e decidirão,
privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes,
cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho pleno.

* Artigo, "caput", com redação dada pela Lei número 9.131, de 2411111995.

§ 1°- São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino

fundamental, da educação especial e do ensino médio e
tecnológico e oferecer sugestões para sua solução;

b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos
processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades
mencipnados na alínea anterior;

c)\deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministé~io da Educação e do Desporto;

d) dplaborar na preparação do Plano Nacional de Educação
e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do
Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica;

f) mantçr intercâmbio com os sistemas de ensino dos
Estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos
respectivos Planos de Educação;

g) analisar questões relativas à aplicação da legislação
referente à educação básica.

*§ lOcam redação dada pela Lei número 9.131, de 24!l/11995.

§ 2° - São atribuições da Câmara de Educação Superior:
a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos

processos de avaliação da educação superior;

b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional
de Educação e acompanhar sua execução,)Do âmbito de sua
atuação;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
MInistério da Educação e do Desporto, para os I cursos de
graduação;

d) deliberar sobre os relatórios encaminhados pelo
Ministério da Educação e do Desporto sobre o reconhecimento
de cursos· e habilitações oferecidos por instituições de ensino
superior, assim como sobre autorização prévia daqueles
oferecidos por instituições não universitárias;·

e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e
recredenciamento periódico de instituições de educação
superior, inclusive de universidades, com base em relatórios e
avaliações apresentados pelo Ministério da Educação e do
Desporto;

f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o
regimento das demais instituições de educação superior que
fazem parte do sistema federal de ensino;

g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento
periódico de cursos de mestrado e doutorado, elaborados pelo
Ministério da Educação e do Desporto, com base na avaliação
dos cursos;

h) analisar questões relativas à aplicação da legislação
referente à educação superior;

i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do
Desporto nos assuntos relativos à educação superior.

*§ 2° com redação dada pela Lei número 9.131, de 241l/11995.

§ 3° - As atribuições constantes das alíneas "d", "e" e "f" do
parágrafo anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo,
aos Estados e ao Distrito Federal.

*§ 3°com redação dada pela Lei número 9.131, de 24!l/11995.

§ 4° - O recredenciamento a que se refere a alínea "e" do §
2 poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.

*§ 4° com redação dada pela Lei número 9.131, de 2411I11995.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DlRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO li
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

.. Art. 2° - A educação, dever da familia e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
ddadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3° - O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;

li - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de

ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos

oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta

Lei e da legislação dos si:;temas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar; o trabalho e as

práticas sociais.

TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

···· ······ ·..··..···T'· · ·..··············· .
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CAPÍTULO 11
Da Educação Básica

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇAO NQ 1.086, DE 1997
(DO SR. WIGBERTO TARTUCE)

Sábado 13 41603

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 22 - A educação básica tem por finalidades desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores.

SEÇÃO IV
Do Ensino Médio

Art. 35 - O ensino médio, etapa final da educação básica,
com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;

IV a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

............................................................................................................. 0'0

TíTULO IV
Das Proposições

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

CAPíTUWIll
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

§ la Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 04 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.'!:••••••••••••••••••••

Suge:e ao Poder ~xecutivo, por intermédio do Ministério da 1

~~si~~~~v~a::rove~tarnento de presos na construção e conservação

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissima Senhor Ministro da Justiça:

Dirigimo-nos a V. Exa. para e.'...:por e reivindicar o seguinte.

I. Considerando que a Lei de Execução Penal (Lei n' 7.2io. de 11
de julho de 1984), em seu art. 36, penIÚte ° trabalho externo do preso em regime lechado
somente em serviço ou obras públicas;

2. Considerando que o trabalho do preso. embora prc\lsto no art.

28 d~ ~ei d~ Execução PenaJ, como dever social e condição de dignidade humana., qUJSC

não e ofereCido na grande maioria das penitenciárias do país;

3. Considerando que o ócio reinante nas prisões brasileiras é um

dos principais empecilhos à ressocialização dos condenados, entendemos que estes

deveriam ser aproveitados na construção e conservaç.ão de ferrovias a cargo dos b3tmhõ;~s
ferroviários.

Sala das Sessões, e~0l/de Dit3 -l de 199.,2

REQUERIMENTO

(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Requer envio de Indicação ao Minist';rio dos
Transportes, relativa ao aproveitame~to de presos
na construção e conservação de ferrovlas.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, inciso I, e § I·, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicação em anexo, sugerindo o aproveitamento de presos na construção e conservação

de ferrovias.

Sala das Sessões, em.oYcte !)C i de 1997.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

TÍTúLon
Do Condenado e do Internado

CAPÍTULO III
Do Trabalho

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 28 - O trabalho do condenado, como dever social e
condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e
produtiva.

§ 1° - Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho
as precauções relativas à segurança e à higiene.

§ 2° - O trabalho do preso não está sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho.

SEÇÃO III
Do Trabalho Externo

Art. 36 - O trabalho externo será admissível para os presos
em regime fechado somente em serviço ou obras públicas
realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou
entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga
e em favor da disciplina.

§ 1° - O limite máximo do número de presos será de 10%
(dez por cento) do total de empregados na obra.

§ 2° - Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à
empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3° - A prestação de trabalho a entidade privada depende
do consentimento expresso do preso.

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TíTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULO li
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publiçado no
Diário tio Congresso Nacional.

INDICA~AU N" 1.087, DE 1997
(DO SR. MARCONI PERILLO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Saúde, a manutençao do quadro de servidores da Fundaçao Nacional
de Saúde.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

A demissão de servidores públicos vem sendo anunciada

pelo govemo fe"deral como medida necessária ao equilíbrio das contas públicas e

à preservação do Plano Real.

Quero crer que, pelo custo social da medida, o número de

demíssões será o menor possível e que a dispensa não atingírá serviços

essenciais à população. Nesse sentido, venho sugerir a V. Exa. a adoção das

provídéncias possíveis em sua esfera de competência para que seja excluída dos

setores passíveis de demissão a Fundação Nacional de Saúde.

Não é ocioso lembrar que a Fundação Nacional de Saúde

presta serviços da maior relevãncia ã população, atuando nas mais diversas

campanhas de saúde pública e combatendo grandes endemias. Com tanta

carência na saúde pública, é indefensável a redução do quadro de pessoal da

entidade.

Por tais razões e também em reconhecimento ao trabalho

realizado pelos servidores da Fundação, que estão permanentemente expondo

sua própria saúde nas campanhas de que participam, tomo a iniciativa de

encamínhar a V.Exa. a presente Indicação.

Sala das Sessões, em ~ de i I de 1991'

V'\A
Deputadoi~lj~RILLO
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REQUERIMENTO

IDo Deputado Marconi Perilloj

Requer o envio de Indicação ao Sr
Ministro da Saúde, pertinente à manutenção
do quadro de servidores da Fundação
Nacional de Saúde,

Senhor Presidente:

INDICAÇAO Nº 1.0aa, DE 1997
(DO SR. AIRTON DIPP)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério de Minas
e Energia, a conc~ssao de Gratificaç~o de Desempenho e
Produtividade aos' ~ervidores responsáveis pela execução de
atividades de fiscalização do Departamento Nacional de Produção
Mineral ~ ~~~M: -

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1", do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, req"~;'o a v. _"_ seja encaminhada ao Sr, Ministro

da Saúde a Indicação em anexú, sugerindo a manutenção do quadro de

servidores da Fundação Nacional de Saúde,

Sala das Sessões, em"'I de I I de19~

PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Exmo. Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, venho a presença de Vossa Excelência
apresentar a Indicação anexa com o objetivo de recomendar ao Ministério de
Minas e Energia que gestione junto as Instâncias competentes do Poder'
Executivo para que os servidores do· Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, sejam contemplados tom a Gratificação de Desempenho e
Produtividade.

Urge destacar que o DNPM enfrenta uma profunda crise,
o que tem repercuSSÕ<lS negativas no trabalho de fiscalização da atMdade .de
mineração desenvolvida em todo o território nacional. Apesar da defasagem salanal,
os responsáveis pela execução das atividades finalísticas do DNPM, que percebe!"
os mais baixos salMos do Serviço Público Federal, vêm dando uma demonstraçao
inequivo"8 de dignidade profis.~ional, cumprindo fielmente suas obrigações.

Portanto conceder a gratificação de Desempenho de
Produtividade constitui-se em ato de extrema justiça, que vai pennitir um acréscimo
salarial aos profissionais do DNPM e valorizar esta importante categoria de
servidores da União.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGffiLATIVOS-CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEP,UTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

44 .

TíTULorv
Das Proposições

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

CAPÍTULO rrr
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
r - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no

~ Diário do Congresso Nacional.' .
................................................................................... ~ .
..................................................................................................................

Asslm sendo. solicito que Vossa Excelência detennine,
com urgência, a concessão da gratificação mencionada.

Sala das Sessões,e~ dezembro de 1997.

~
,i J4. ri df/IIJRIIp

pulado Federal

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação aC' Ministério de
Minas e Energia sugerindo a concessão de Gratifteação
de Desempenlto e Produtividade aos profissionais do
Departamento Nacional de Produção Mineral· DNPM.

Senhor Presidente:

• NoS tennos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento Interno da
Câmara dos·Deputados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Ministério das Minas e
Energia, a Indicação, anexa, sugerindo a concessM de Gratilicação de Desempenho e

. Produtividade aos profissionais do Departamento Nacional de Pr'oduçáo Mineral· DNPM,
que enfrentam uma profunda defasagem salarial.

Sala das se~sões, em~ dezembro de 1997,

:%Firltff)Í
rF.!-JI
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULom
Das Indiéações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
r- sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização

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

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

§ 10 - Na hipótese do inciso r a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO No 1.090, DE 1997
(DO SR. MARCONI PERILLO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Saúda, a determinação de providências relacionadas aos soldados
e bombeiros contaminados com radiaç!a do Césio 137.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

o acidente ocorrido em Goiania. com <> Césio] 37 de uma cápsula

de raios·x abandonada, pennanece vivo na memória de alguns brasileiros que

desgraçadamente foram contaminados com o material radiativo e hoje sofrem suas

conseqüências.
Dentre essas pessoàs temos hoje 114 policiais militares e

bombeiros militares de Goiás vivendo com seríssimos problemas de saúde como tumores,

perda de sensibilidade, perda de olfato, entre outras doenças, em absoluto "abandono, sem

nenhum apoio do governo, com seus parcos salários - de RS 230,00 - sendo consumidos

com remédios para seu tratamento.
São soldados e bombeiros que primeirQ chegaram ao local do

acidente, sem nenhuma noção do perigo e desprovidos de equipamentos de segurança, que

tomaram as providências para isolar o material e as pessoas do local.
Não é justo que estes cidadãos tenham que suportar as seqüelas e

doenças originadas no cumprimento da sua missão sem o apoio total do Poder Público a

quem cabe o controle, a regulamentção e a fiscalização dos materiais radiativos.

Nesse sentido. vimos apelar ri sua senSibilidade para detcnninar

que seja cnada. em conjunto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear da Presi~ência

da Republica I C~"EN). uma comissão medIca InternacIOnaL preferemementc..canadense

ou cubana. para exammar aquelas pessoas e trata-Ias. por merecimento. dos problemas de

que padecem.

E humanamente impossivel. ~ SOCialmente injusto, que ~stes

'ioldados e bombeíros. contammados e doentes. suportem por sua própria conta os gastos

decorrentes da assistênCia e do apoio que eles e suas tamtlias necessitam.

Essa prOVidêncIa por pane do uo\emo Federal amenizana

sígnificanvamente o sofrimento destes brasIleiros. ~mblemas VIVOS das nossas

dificuldades na transIçào a uma sociedade mais digna e Justa para todos. Merecem nossa

conSIderação e apoio essas pessoas que. no e:<erClClO de sua função, comprornenterarn sua

vida para proteger a dos outros Cidadãos

Sala das Sessões. em"" de;/ de 199 }-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APR.OVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TíTULOrv
Das Proposições

CAPÍTULOur
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sug~re a outro Poder a ad0ção de providência, a realização

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

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

§ 10 - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 33-H, DE 1995

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NO 33·G, DE 1995, que "modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras providências"; tendo parecer da
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Comissão de Cqnstituição e Justiça e de Redação pela admissibilidade, çontra os
votos dos Deputados Silvío Abreu, ~nio Bacci, Jarbas, !-ima" Pnsco Vilma, Vicente'
Cascione e, em separado, dos Deputados Haroldo Sabóiâ, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo
e Nilson Gibson,

(PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N" 33, DE 1995, A QUE SI: REFERE O PARECER)

.§YMÃR!Q

- Proposta inicial

- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- Volos em separado dos Deputados Haroldo Sabóia, José Genoino, Luiz

Eduardo Greenhalgh, Marcelo Déda, Malheus Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio
Bicudo e Nilson Gibson

M Mesas da Câ~ra dos Deputad(,)s e do Senado

Federal, nos termos do § 3° do art~ 60 da Constituição Federal,

promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

. ~ Art. 10 Os disposi tivos da Cons ti tuição Federal

abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes a1 terações:

"Art. 7 0
••••• " ••••• , •••••••••••••••••••• , •••••

XII sa.lário-família paqo ~ razão do

dependente do trabalhador de baixa. rel.da, nO,5

termos da lei;

"Art.37 ..

§ 7 0 É vedada a percepção simultânea de

proventos de aposentadoria decorrente do art.

'40 ou do art. 42 com remunera.ção de cargo,

emprego .ou função públi.ca, rassalvados os

cargos mencionados no inciso XVI deste artigo,

os cargos eletivos e os cargos em comJ.ssào I

declarados em lei de livrA nomeaçã.o e

exoneração. 11

"Art. 4O• MS servidorês da União, dos

Estados, do Di"strito Federal e dos Municipi~s, :

incluidas suas autarquias e fundações, hem como
aos membros dos resPf'ctivos Poder Judiciá.rio,

Ministério Público e Tribunais ~ Conta!;;, é

assegurado rQg:1.tne próprio de pre.vid<ência, de

caráter contr1butivo, que observará o dispos~o .

,neste artigo.

§ 10 É assegurada aposentadoria n9 regime' 'de

p~ev~d~?..cia de que trata este artigo:.
I 'por 'invalidez permanente, em termos'

integrais quando decorrente de acidente em

serviço, moléstia profissional ou doença qrave, i
cO~,tagiosa ou"! incurável, especificaCÜls em lêi, ,

Q proporcionaÜ: nos demais casos; ,

II - compulsoria;mente, aos setenta anos de

idade, em termos proporcionais ao tempó de

contribuição;

111 - volunta~i'9ment~, dasde que cumprido um;

tempo minimo" de dez anos de efetivo exerclcio

PO 89rviço púb).ico e: :

a) aos trinta ':te cinco anos de contribUição, se

homom, Q a08. trinta ..nos de contribuição, se

mUl~ér, om tG~OS inteq~ai~.:
b) aos trinta anos da contrilbui'ção,. se 'homem, e

aos ,vinte ,e :cin.caw < anos "de contribuição I se t

mulher, em termos proporcionais;

c) aos trinta ~anos de contribuição rolativos ao

e.t'etivo G)(Qrcicio' das funções de magistério, ••

professor, ê 010$ vinte .e cinco anos d.

contribuição, se profQssora, em termos

integrais;

d) aos se8sen~ e ci nco anos de idade, ae

homem, e aos sesstmtaan?s, .e mulhêr, em

ter,mos proporc~on~~s;

IV - o valor· dos pro'Ventos dA ..posemtadoria,

nas hipóteses' previstas nos incisos .. II G 111 I

terá por ref~réncia êl rQftl.Uneraçào do 'Últime

cargo ou função, se ocupados por, pelo menos,

cinco anos consecutivos, ou não a tendida eata
condição, a mádia das últimas sessenta

remum~rac;ões, devidamente atualizadas,

percobidas no :servi.ÇQ público.

S 2 0 Os proventos de aposentadoria nio poderio

excader a remunerdção do servid~r quando em

atividadG, observado .ainda o disposto no art.

37, XI, e Ber~o revistos, na mesma proporçào e

na ll\Gema data , smnpre que ~Q tt\Odificar a.

remuneração d~s ativos.

S 3° Serão estendidos aos inativos os

beneficios !! van tagens concedidos aos

servidores om ativJ.dade, inclusive os

decorrentes de transformação ou reclassificaçi.o

do carqo ou funçio em que se deu a

aposentadoria., com o objetivo de cumprir o

disposto no parágra.fo anterior.

S 4 o t vedada a percepção de mais dê uma

aposentadori.a. 1à conta do regime de previdência

previsto neste artigo, ra8salva~as as
decorrentes dos cargos mencionados no art. 37,

inciso XVI, bem corno a acumulaçio de .

aposentadoria deste regime com aposentadoria do
reg:itne de que trata. o art. 201, salvo, neste

111 time caso, se decorrente de filiaçio

obrigatória.

S S& É vedada adoção de raquisi.tos e

critérios diferenci~do~ pa~a efeito da

concessão de ~~sentadoria ou pénsi.o aos

abr3ngidos pelo regime de ~o trata este

artigo, ressalvados 05 casos de tr-walho

exercido exclusi1famente sob condições 8apociaia

que prejudiquem saúde ou a inteqridade

flsica, nos tGrmos do lei complementar.

S 6& luJ .posentadori.as e pens6es serio

custeada.s com recursos provenientes - das

contribuiÇÔeS doa servidores ... do r ••pectivo

ente estatal, na forma da lei.

S ,. O b:eneficio. da pana.o por morte

cor~espondQr" â totalidade dOs vancitMInto. ôu

provento. do servidor ~iIllleci'~, até o limite

..tabelecido . -em lei, obs.rvado o disposto nos
iS 2- • 3- destQ ·arti9~.

S 8° O ~ de contribuição Z.cleral,

oatadual ou m.uniciPal será computado para

afaito dQ apoaenbdoria ... o teapo d. ..rviço

correspondente para ofeito de disponibilidade.

S '·9&· , É ~rm.i tida a~na. a contageat pura e;
, I

aimples de tempo de serv'iQO para qualquer ~

.f.i~o legal.

S 10. ~lica-"Se o limit;e fixado no art. 37,

XI, ~ aoma total dos proventos de inatividade,

inclusive quando de.correntes da acumulação d.

..cargos p6blicos ou eimprogos, bem como de

atividades sujeitas a contribuição

previden"Ciári.. ·obrigatória. "
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"Art. 202. Para a complomentação das

praataÇÕ9s do regime Q'oral de: previdência

social, será faeul tadil a adQsão do segurado a

regime de previdência complementar, público ou

critérios estabAlecidos na leí.· complementar

prevista no fi 1- doste artigo.

S 9- Qua:lquer pessoa poderá participar dos

benefIcios da previdência social t mediante

contribuição na forma dos, planos

previdenciários. "

termo.mulher,àcontribui~~~ ..
proporcionai s ;

zy - .após trinta anos de contribuiçà~, ao

professor, e após vinte e cinco an08 de

contribuição, à professora, relativos ao

efetivo exercicio das funções de magistéx-io •

S 8G Para oat'ei to de aposentadoria, é:

a •••qurada a contagem. reciproca do tOttlpO d.

contribuiç5.o na admini.s~raçlo pública Q na

ati'\lidade privada, rural e urbana, .egundo

S 7° É assegurada aposentadoria no regima geral

de prQvidência social, nos termos da ,l.i

compl~ntar prevista no § 1° de.tca artiQ'c,

obedecidas, ••pecialtnantG, ali lIIeguinbta

condições:

I - aos SQ8Sonta e cinco anos da idade, para o

hornam, e aos seasenu an08 de idade, para a

mulher, reduzido em cinco anos o limite de

idade para os tr~balhadores rurais da ambos o.
••xos' e Enra os "qUQ exerçam suas .. tividadas em

regime de economia familiar, neste incl.uido. o

produtor rurall, o qarimpairo _ o pesc.dor

artesanal, bem como 08 rcatlpactivo. canjug•• ;

II - após trinta e cinco an08 de contribuição,

ao homem, e após trinta anos de contribuição, à
l'QUlher;

III - após trinta anoa de contribuiçio, ao

homem, • > a.pós .vin~ e cinco al198 da

UI ~ prol:a9io ,"o trabalhado". _ 8ituaçao d<o

de.~ i.nvolunUrio;
IV - ...juda à ....nut.nçao doi d.pendentel do
aegurGo di ba1xa ...ndl;
V • pendo PO" ft\Ol't. d. Il9uudo, homem ou
lftulhl", 10:' Cl6n;ug. ou QOClIpanh.iro •

..,.ndentl'o
• 2· j vedada a adoQlo d. 1'IqU111tol •
ar1 tb10' d1tulnCl~ado. pau • concalllo d.
.po..ntador1. I pendo ao. ban.t1c1f.I'101 do

I'I;~II\I ;.ral de pl'.v1d'no~. '00111, ""olvadol
oa 01.0. di at~v1dadl. IlCII'C~da. .Ob oondiÇÕl'
quo pl'l:lud~qIIem a ••deI. ou • inte;l'idade
tia~OI, contoZlMl d~.pu••1' a l.~ ~....nta"
p"v1lta no • 1· dllt. al't~go.

S 3· IJ '"";Ul'ado ".a;u.taIMmto dos ben.ficiol
para pre••rvar-lh•• , am caráter permanente, o
valor real, conforme critério. def'inidoa em.

·:l.1.

S 4· N.nhum ben.ficio que luhstitua o
..lário-de-contribuiçlo ou o rendimento. do

_trabalho do segurado terá valor mensal inferior

ao salário m1nimo ..

S 5- i vedada a peX'cepçlo d. maia de uma
aposQntadoria à conta do regime geral de

preVidincia social de que trata eate artigo,

bem como a acumulaçio de apoJ'~ntadoria dos
regime. de qu. tJ:'abtm o .. art~ .. ..õ·. 42" ~
aposentacioria deste regime, salvo, naate 61timo

caiO, se decorrente de filiaçio obrigatória.

"Art. 201. A prevídencia social sorá

orÇlanizada sob a forma de regime geral, de

cará ter con tribu tJ.VO, observados cri térios que

pres9rvem o Qqu1librio financeiro e atuarial.

S l G Lei complemêntar ~specificará os segurados

e definirá as prestações e os 'prazos de

carencia para os beneficios do reqime geral de

pravidincia social, que atenderá a:

cobertura doa eventoa de doença,

invalidez., morte, reclusioe idade avançada;

11 - proteção à matex-nidade, ••peciallMlnt- i.

go.tante:

"Art.195 ..•....•....•....•... _ _.

I - do 4ilmpreqador, da empresa e da entidade a

ela equipàrada na foona da lei, incidentes

sobre:

a) a folha dei salários Q demais remdirnentos do

trabalho pagos ou cred1. tOldos, a qualquer

titulo, â pessoa fisl.ca que lhe prestei seJ:Viço,

mesmo sem vinculo empregatic10i

b) a reCeita ou o faturamento:

c) o lucro;

11 - do trabalhador e demais seguradõs da

previd,ijncia :,ocial;

S 4° Aplica-se ao Mini,stério Público, no que

coubêr, o disposto no art. 93, inciso lI."

ti 3° Compet~ a.inda a Justiça do Trabalho

exocutar, de Of'~Clo, as contribuições sociais,

provistas no art. 195, r, "a", e JS'eus

acréscimos lega15, decorrt'mtes das sentenças

que proferir."

"Art. 129 'lo' .

........ ;; .
uArt:114 •. · •·••••·•·••••••· •

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

S 3° Os Mini'stros do Tribunal de Contas da

Uniio terão as mesmas 9ô;lranti~s, prerrogativas,

i.mpedin'l,mtos, ven'C1mêntos e vantagens dos

Min1'Stros do Superl.or Tribunal de Justiça.

s g- Lei complementar especifica disporá sobre .

J:'CI'gime previdenciário própri.o para 08

servidores mili tares, que deverá refletir ••

suas peculiaridades prof'issionais.

S 10 Aplica-se aos servidores a que •• refere
eate a.rt,igo, e à 8QUS pensionist,.s, o dispoatq

no art • .co; S5 2 8
, 3°, 6- e 1·.

UArt. 73 .

................................................
"Art. 42 .

S 9 0 As contribuições sociais prQvistas no

inciso I deste art;qo poderão ter: aliquotas ou

basQs de cál('ulo dífQrenciadas, em razão da

natureza da atívidadQ econômica ou da

utilização intensj,va do mão-:ia-obra.

S 10 A l'ei
H

definirá os cri tóriOll dê

~ransfQréncia de X'QcurSOS para o sistema (mico

de saúde Q açõ~s da assi.8t~ncia social da União

para os. Estados, o Dis tri to Federal CI: 05

. Municípios, e dO$: Estados p.ra os Municlpío.lS t

observada a respectiva contra:partida da

recursois."
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privado, conforme cri térios fixados ern lei

complamsntar.

Parágrafo único. É vedada a concessão de

subvenção ou aUX~io do Poder Público às

entidades de previdência. privada. '"

Art. 2" A lei complmnentar prevista no artigo

201, 51°, observará, dentre outras condições, as stigUintes:

1 - a elevação do prazo de carência e do número de

salários de cont.ribuiçio a serem considerados no cálculo do

benfilficio será gradativa;

II - sorão reconhecidos como tempo dg contribuição

os sQguintes periodos:
.) tempo de sorviço com comprovação da vinculo

empragaticio, admitindo-sQ os meios de prova aceitos na

legislação vigente;

b) t8lnpO de serviço militar obriqa.tório;

c) tompo em gozo de beneficios de auxilio-doença,

aposentadoria por : invalidez, auxl1io-acidQnte,

..alária-maternidade e seguro-desemprego, desde que, no caso dos

doill 61tinlOlI, ••ja efetuado o recolhimgnto das reapectiva.

contribuiçi5Ga, nos termos da lei;

d) tempo de exerclcio de atividade rural,

obedecidos oa 1 RCl'?iai tos' que a 1.oi referida neste artigo

ellltabelecer;

III - sarÁ considerado como trabalhador rural em.
regime de economia familiar,' para efei to do disposto no art.

201, S 7°, I, o produtor rural que possua até dois empregados,
ainda que em caráter permanente.

Art. 3 D Até que produzam efeitos as 1.&i5 que irão

dispor sobre 'as contribuições de que trata o artigo 195, aio

oxigiveis ~s contribuições estabelecidas em lei, destinadas ao

custeio da aequridade social fil dos divorsos regimea
previdenciários.

. Art .... 8 Fica a.lJ8Qgurado o direito à aposontadoria e

pensão, na.lJ condições previstas na legislaçio viganto • data

da promulgaçio desta Emenda, aos que IIstejmn ... gozo do

beneflcio ou que nessa data tenham cumprido os requisitos para
obtê-lo.

Art. 5° As entidades de previdência privada,

patrocinada.s pela União, Estados, Distrito Federal e

Municipios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e

aociedades de economia mista deverão rever, no prazo de dois

anos a. contar da dat~ da promulgação desta Emenda, seus planos

do beneficios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a.
seus a tivos.

Art. 6° A vedação prevista no art. 37, § 7°,. não

se aplica aos servidores inativos, CJ.vis e militares, que até a

promulgação desta Emenda, tenham reingrassado no serviço

público por concurs? público de provas ou de provas e ti tulos.

Art. 7° A gestão quadripartite da seguridiilde social
contará com ;li partic:Lpaçào dos trabalhadores, dos empregadores,

dos aposéntados e do Governo, em órgãos colegiados, na forma da

lei.

Art. 8° O limite máxilTlO do salário-da-beneficio do

regime de previdEmcia social de que trata o art. 201, fi-::a

fixado em valor correspondente a dez salários minimos em vigor

na data da promulgação desta Emenda, devendo, a partir dai, ser

rQajustado de forma a preservar, em caráter peananente, o seu

valor real, conforme critérios definidos em lei~

Art.· 9° O tempo de serviço público considerado

pela legislação vigente, para. eféito dA aposentadoria, será

computado como tempo de contribuiç3o, até que _ lei discipline

a matéria, obsarvado o disposto no art. 40, S· 9(:0,

Art. 10. A~é a pub,licação da lei complementar a que

se refere o art. 42,' S 9°, ficam assegurados aos servidores

mili tares os baneficios previdenciários estabelecidos am lei.

Art. 11. Our.anto dois anos contados da data da

prOmulgação desta Emenda '9 até que a matéria seja di sciplinada

pola lei complementar p~Qvista no art. 201, Á assegurada

aposentadoria, no regime geral de previdência social, nos

termos da lei, calculando-se c:> bQm~fi6io sobre ... média dos

trinta e seis últimos salãrJ.os-de-contribuição, corrigidos
monetariamente, mês ao mês.

Art. 12. Revoga-se o incJ.so VI do art. 93, da.
Consti tuição Federal.

CÀMARA DOS DEPUTADOS, i 1 de julho de 1996.

~'.:.us::: ::-.:ti"JO do Senado Federal ã
P:-cpcsta de E~enáa iJ. Ccnstituicãc
n e :,), de 199€ (;-:': 33, de 1995, na
CÉ.rr.a=a cos Depu;:aaos;, que "modifica o
s:'st.ew.a de previdência social,
estabelece normas de transicão ·e dá
OU:::-25 prcviàéncia's"

Art. 1° ,A. CO:1sti t'.1icào ?cde!i!.l pas~a vigora:' com as
seguintes ai terecóes:

'~Art.7° .... :'.•....•....• " ............•......•.....••..• ,. .(
XII - salário-fanilia pago er.t razão do dependente do

trabalhador áe baixa rendE:. 110S (ermos cia lei;

XXXIII - proibicão de rraoalr.o noturno, perigoso ou
insalubre a meno!"es de dezoito e de qualquer trabalho ê

lmenores de dezesseis anos, salvo r.a condição de aprendiz, ç

lpartir de quatorze a~os;

':Ã;~: ·37": :::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::: :::::.
§ 7° É vedada a percepcào simultânea de provencos de

aposentadoria decorrentes =0 art. 40 cu do art. 42.coI':'\ a
remunera cão de cargo, emprego cu funcão pública,
ressalvados os cargos acu~uláveis na forma desta
Constituicão, os cargos e!e·tivos e os cargos em comissão

'declarados em lei de livre ~orneacào e exoneracão. H

"Art. 40. Aos 5ervidor~s ritulares de cargos êfetivos da
União, dos Estados, do Distri~o Federal e dõs MUR'icfpios,

,incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
Ide prev~déncia de caráter contributivo, observaõos
critérios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artiyu.

§ 1° As aposentadorias e pensões serào custeadas com
recursos próvenientes das cont:ribuições dos servidores e
pensíonístas e do respec~ivo ente estatal, na forma da lei,
não incidindo contribuicão sobre aposentadoria e pensão de
valor igualou inferior ao limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201.

§ 2° Os servidores abrangidos pelD regime de previdência
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os

seL ~ .,- Jventcs a par'; 'i r dos valores fixados na forma
do

l' - !=lor i!lvalidez permanente, sendo os proventcs
pro~orcionaís ao rempa de ~cntribuicào, exceto se
decor~ente àe acidence em sê:,vico, moléstia oroiissional ou
doenca grave, cc~tagíosa cu incurável, es·pecificadas em
lei;

II - cornoulso=iamenLe, aos sete~ta anos de idade, com
proventos p~oporcionais ao tempo de contribuiCãoi

III - voluntariamenLe, desde que cumprido tempo rninimo
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:

. a) sessenta anos de idade e trinta e 'cinco de
contribuicào, se homem, e cinqüenca e cinco anos de idade e
trinta de contribuicão, se mulher;

b) sessenta e cinco an05 de idade, ...58 hemem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
te~o de cont~ibuic~o.

§ 3° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração

do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serv~u de referência p8ra a concessão
da pensão.

§ 4° Os proventos de aposentadoria, ocr ocasião d~ sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e,
na forma áa lei, corresponderão:
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I _ â totalidade áa remuneracão, r.o caso de ser igual.ou
inferior ao lírnir.e máximo estabelecido ,p,:ra dOS benef~~~~:
do regime geral de previdência soelal e que ~- ~

o art4 201: por cento à totalidade àa
11 - gradualmente, de setenta

remuneracao, nos demais casoS. . , critérios
§ 50 É vedada a adoção de ~equlsltos e .

diferenci ados para a concessão de aposentadorla t' aos
. 1 "'"e íme de que rrata este ar 190,

~~~:~i~~~~s :se cOaso; Je atividades ex~rcidas excl~sivamente
sob condições especiais que prej~dlquem a s8ude ou a
integridade fisica, definidos em lel comple~entar. 0b'-

§ 60 Os requisitos de idade e.~e tempo d: contr~ ulçao
serão reduzidos em cinco anos, em relaçao ao dlSposto
no § 2°, lI!, a, para o profe.ss~r que co~pro~e
exclusivamente tempo de efetivo exerC~Cl? das funçoes e
magistério na educação infantil e no enSlno fundamental e

médio. .' decorrentes dos
§ 10 Ressalvadas as aposentaaOr13s ~ ,

cargos acumuláveis na forma da con.stltul ç ao, e vedada a
oercepcào de ma:s de uma aposentador18 ã conta do regime àe
~revidência previsto neste artigo. . benefício da
. § 80 IJei dis~orá :::ObI~. _ a .conccss,a~ do
oensào Dor morte, aue SE!2 :gU21 da V8_C: dos orovenLOS do
servidor falec~do ~u ao valor dos. prov~ntos ·d que. teria
direito o servidor em atividade na cata ce seu faleclmento,
observado c dis~cstD no § 4°. ~ .

§ :)0 Observado o dispas:::> ne Brt._ ~7, X~,_ os proventos
de aposentadoria e as pensões serao revIstos ~a, mes~a
proporcão e na mesma data, sempr~ .qUE. se rnodlf1car .8
rernuneracão dos servido!"es em atlVld~ae,. sendo ~ambem
estendidos aos 5Do5entado~ e aos pens~on~stas ~Ualsquer
beneficio~ ou 'Jãnta:Jens 90sreriormente concedldo~ aos
servidores em 8r.ividade, :nclusp~e quando de_corx:.entas da
transrormacão ou reclassificacao 00. cargo ou I~nC?O em que
se àeu a aposen~adoria ou que ser'l~u ae rcferencla para a
~oncessão d& pe~são, na forma da leI.
~ § 10. O tempe de contribuicão f:d~r3l,. estad~al ou

~~~~iPa~,=ser:er~J~~;aào(.;'~~:speo~~:e~~teoe !~f~:ent:~~f~~ e d~
d"sponlbi1idad",.

§ 11. A lei não pod~rá estabelecer qualquer for~a de
contagem de tempo de contrib~içào fictício.

§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, ã soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando
decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos,
bem corno de outras atividades sujeitós é contribuição para
o reglme geral de previàê!lc~a soc;l~l, ,e ~o. montante
resultante da adicão de provento5 ae lnatlv~dade com
remuneração de CB1'yú acumulével :.a forma desta
Constituicão, cargo em cO!l\issãc:> declarado em lei de livre
nomeacão e exoneração, e de cargo eletivo.

§ 13. Além do djsposto neste .B.n:::;J0, .o regime de
previdência dos servldorts públicos t:~u~ares de, CB:gO
efetivo observará, no que couber, os requlsltos e crltér~os

fixados para o regime geral de previdência social.
§ 14. Ao servidor ocupante, excJ usi Vê:(C:Ete, de cargo e 1

comissão declarado €111 lei de 1ivre nCInt:c:,:;ã~) ê e)wnert'1çàú
bem como de outro cargo temporário ou de t:mprego público,
aplica-se o regime geral de previdenc~a .s~cial.

§ 15~ A União, os Estados, o Olstrlto Federal e os
Municipios, desde que instituam regime de previdência

complementar paya os seus respectivos servidores titulares
de cargo efetivo, pode!:ào fixar,' -para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regLue -de
que trata este artigo, o lfumite máximo estabelecido para os
beneficios do regime gera] de previdência social de que
trata o art. 201.

§ 16. Observado o disposto no art. 202, lei complementar
disporá sobre as normas ~Erzis para a instituição de regime
de previdéncia complernen1:2!Jf pela União, Estados, Distrito
Federal e Municipios, para atender aos seus respectivos
servidores t:~ulares de ca~~o efe~ivo. .

§ 17 .. Somente mediante sua prévia e expre-5sa opção, o
disposto nos §§ 15 e 16 poderá ser aplicado ao serviàor que
tiver ingressado no senJiço público. at.é a data da
publ icacão do a to de inscii.1tUJicão do correspondente regime
de previdência complementar~- .

"Art. 42 .
§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este

artigo e a seus pensiGntS~s-o ãisposto no art. 40, §§ 1°,
SÇe9°;" "

"Art.?3 ...................•.............................
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas ca União terão

as mesmas garantias, prerrogativas, í~pedi~entcs,

vencimentos e vantagens àos Ministros do Superior Tribunal
de Justica, aplicando-se-lhes, quahto'~ apdseritâdotia e
pen~ão, as normas constantes do art. 40.

"Art. 93 .. : ................•...........

VI - a aposentadoria dos magístrados e a pensào de seus
dependentes observarão o disposto no art. 40.

"Art.100 00 •••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3° O disposto no CdpUC deste artigo, relativamente â
expedicão de precatór ias, não se aplica aos pagamentos de
obrigacôes definidas em lei corno de pequeno valor' que a
Fazenda Federal, Estadual ou l1unicipal deva fazer em
virtude de sentença judicial transítada em julgado. H

"Art.114 .
§ 3 0 Compete ainda à Justiça do Trabalho exeo:utar, de

oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195,
1, a, e 11, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentencas que proferir."

"Art.16? .......................................•.... · ..
X - a utilização dos recursos provenientes das

contribuições sociais de que trata o art. 195, I, d, e lI,
para a realização de despesas distintas do pagamento de
benefícios do regime geral de previdência socíal de que
trata o art. 201. u .

"Art.194 '.' .
Parágrafo único , .. _ -' .
VII - caráter democrático e descentralizado da

aaministração, mediante gestão quadripar.tite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo cos órgãos colegiados. H

"Art.195 ···························•···• •
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela

equiparada na forma da lei, inciàentes sobre:
a) a folha de salários e demais ::endimer.tos do trabalho

pagos ou creditados, a qualquer t:t~:o, à pessoa fisic~ que
lhe preste serviço, mesmo sem vinc~lc empregaticio;

b) a receita ou o Íáturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos ,j~ffiais segurados da

ptevidéncia social, nào inci d:llcO contribuição sobr.e
aposentadoria e pensão co~cedidas' pelo regime geral de
previdéncia sacia] àe que trata o art. 201;

§. B~· c; ·~;~eÍ~t·~r·:·~· ~~~~~i;~;·~· ~~~·i·r~··~·~· ~~~~~d~tâ~i~
rur'ais e o pescador artesanal, bem como os respectivos
cônjuges, que exerçam suas a~ivid~des em regime de eco._.:>mia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediam:e a ap1.icação de uma aliquota
sobl"e o resultado da comercialização da produção e farão
jus aos beneficios nos termos da lei.

. S 9° As contribuições sociais previstas no inciso I
deste artigo poderão ter aliquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da
utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10. A lei definirá os crité::ios tde transferência de
recursos para o sistema único de' saúde e ações de
assistência social da União para os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios, e dos EsCadas para os Municípios,
observada a respectiva contrâpartida de recursos.

§ 11. É vedada a concessão áe remissão ou anistia das
,contribuições sociais de que trata os incisos l, a, e 11
deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado
em lei complementar. H

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a
forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obriqatória, observados critérios que preservem o
equillbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da

:leí, a: .
, I - cobertura dos eventos de doença., invalidez, morte,
,incluidos os resultantes, de acidentes do trabalho e idade
. avançada;

II - proteção ã maternidade, especialmente á gestante;
! ·III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário;

IV - salário-familia e auxilio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ã0

cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto
no fi 2°.

§ l° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
beneficiários do regime geral de previdência social t

ressalvados os casos de a~ividades exercidas exclusivamente
sob condições espec~a1s, ~Je prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.

S 2° Nenhum beneficio ~Je substitua o salário de
contribuição ou orendimentó do trabalho. do segurado terá
valor mensal' inferior ao salário mínimo ...... '

§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para
o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na
forma da lei. .

§ 4° É assegurado c reajustamento dos beneficios para
I preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
, conforme critérios definidos em lei.
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de:

~ 5~ É vedada a filiação ao regime geral de previdência
social, na qualidade de seguraqo facultativo, de pessoa
participante de Fegime próprio de previdência.

§ 6 Q A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de
dezembro de cada ano.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime ger1J.l de
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
sequintes condições:

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cínco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher; e

II - sessenta e cinco anos de idaáe, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzíào em cinco anos o
1imite para os "trabalhador.es rurais de ambos os sexos e
para os que exerçam SLlas atividades em regime de economia
familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e
o pescador artesanal.

S 8 o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serào reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no

inciso I do parágrafo anterior, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo "exerc1cio das
funções de maqistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contaqem reciproca do tempo de contribuição na
administração pOblica e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese·. em que os diversos regimes de pr~vidência

social se compensarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei.

S 10. Lei disciplin.rá a cobertura do risco de acidente
do trabalho, a ser ate'ndida concorrentement.e pelo regime
geral de previdência social e pelo se~or privado.

§ 11. Os ganhos habituais ào empregado, a qualquer
titulo, ser~o incorporados ao salário para efeito dQ
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
beneficios, nos casos e na forma da lei. H

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garancam o
beneficio contratado, e requlado por lei complementar..

§ 1° A lei complementar de que'" trata este artigo
assegurará ao participante de planos de beneficios de
entidades de previ,~éncia prívaàa Ó ~ p,leno acesso as
informações relat1vas à ges~ào de seus ~espectiyps planos.

§, 2° As cont.ribuicões do empregador, os beneficios e
as condições contratuais previstas nos estatutos,
requlamentos e planos de beneficios das entidades de
previdência privada não inteqram o contrato de trabalho dos
participantes, assim como, à exceçã"o dos beneficios
concedidos, não integram a remuneração õos participantes,
nos termos da lei.

§ 3° t vedado o aporte de recursos a entidade de.
previdência privada pela União~ Estados, Distrito Federal e
Municipios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas,
salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em
hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder à
do sequrado.

§ 4° Lei complementar disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal cu Municipios, inclusive
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto
patrocinadoras de entidades fechadas de previde:1cia
privada, e suas respectivas entidades fechadas de
previdência privada.

S 5° A lei, complementar d~ que trata- o parágrafo
anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas .privadas
permissionárias ou çQn~essionárias de 'prestação de serviços

pOblicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada. '

§, 6° A lei complementar a que se refere o § 4° deste
artiqo estabelecerá os requisitos para a designação dos
membros da~' diretorias das entidades fechadas de
previd~n~ia priva?a e disciplinará a inserção dos
participantes nos coleqiados e instâncias de decisão em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação."
Art. 2- A Co~stituição Federal, nas Disposições Constitucionais

Gerais, é acrescida dos sequintes artiqos:
, '"Art. 247. Os beneficios pagos, a qualquer titulo,

pelo órgão responsável pelo regime qeral de previdência
~ocial, ainda que a con~a do Tesouro Nacional, obedecerão

'ao. disposto no art. 201, § 4°( e os não sujeitos ·ao limite
máximo de valor fixado para os beneficios concedidos Dor
esse reqime observarão ds limites fixados no art. 37, XI: .

Art. 248. Com O objetivo de assequrar recursos para o
paqamento de proventos de aposent'adorias e pensões
concedidos aos respectivos servidores e seus dependentes,

em adiçAo aos recursos dos respec~ivos tesouros, a. Uniãi5",
os Estados, o Distrito Federal' e os Municipios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes
das contribuicões previstas no a:.-t. 40, § 1 8

, c por bens,
direitos e ativos de qualquer naT:Urel.il, mediante lei, que
disporá sobre 2 natureza e administração desses fundos.

Art. 249. Com o obje!:.ivo áe ;1ssegu:.-ar recursos para
o pag1:""ento dos beneficios concedidos pelo regime geral de
preyiàéncia social, 'em adiçllo aos recursos de sua
arrecadacào, a União poderá constitui!' fundo integrado por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei,
que disporá sobre a natureza e administraçllo desse fundo. H

Art. 3 8 É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a
qualquer tempo, nas condic;:ões previstas na legislacão vigente ti dara
da publicação desta Emenda, aos servidores públicos e aos segurados do
J:egime. geral de previdência social que, até essa data, tenham cumprido
os requisitos para obtê-las.

§ 1 li O servidor de que trata p.ste artiqo, que tenha completado
as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em
atividade fârã jus a isenção da contribuicão previdenciária f\té
completar as exigências para aposentadoria contidãs no art. 40, S 2 8

,

111, d, da Constituicão.
§ 2° Os proventos de aposttn,tadoria e as pensões dos servidores

e seus dependentes que, na data d.. publicação desta Emenda, tenham
cumprido os requisitos para obt~-los, serào calculados de acordo com a
legislação vigente naquela data. , ,

§ 3 8 Observado o disposto no art. 40, § 15., da Const1.tu1.çJ.o, os
proventos de aposentadoria e as pensões a serem concedidos aos
~ervidore:5 e ~~us dependentes que adquirirem. o direito ao beneficio
após publicação 'desta Emenda serão c,dculados de acordo com o disposto
no~ §§ 4° e ao do mesmo artigo. . .

§ 411 São mantidos todos os direitos e garantias as;;egurados nas
disposicões constitucionai-s vigentes ·à data de publicação desta Emenda
aOS servidores inativos e pensionistas, civis e militares, anistiados
e ex-co!;Dbatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela
data, os requisitos para usufrulrem tais direitos, observado o
disposto no art. 37, XI, da Constituição.

> Art. 4- Observado o disposto no art. 40, § 11, da Constituiç"o,
o tempo de servico considerado pela legislação vigente para efe"lto de
aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será
contado como te.'1l.pO de contribuição.

JU:t. 50 O disposto no a!"t. 202, § 3l1
, da Constituiç30, quanto à

exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a
contribuição do sogu~ado, terá vigência no 'prazo de dois anos a partir
da publicaçAo desta Emenda, ou, caso ocorra antes, n21 data de
publicação da. lei complementar a que se refere o § 4° do mesmo artigo.

Art. 6 11 As entidades ~echêdas de previdência. privada
patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas .~~licas e
sociedades de econom.ia mista, deverão rever, no prazo de do1.s anos, a
contar da publicacão desta Emenda, seus planos de beneficios e

servicos, de modo a ajustá"'los atuarialmente a seus ativos, sob pena
de intervencio, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas
patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento
do disposto neste artigo.

.Art. 7 11 Os projetos das leis complementares previstas no
art. 202 da Constituição deverão ser apresenT:ados ao Congresso
NAcional no" prazo máxim.o de noventa dias após a publicaçAo desta
Emenda.

Art. 8 11 OQservado o disposto no art. 4 8 desta Entenda e
ressalvado o direito de opção li: aposentadoria pelas normas por ela
estabelec':'das, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com
proventos calculados de acordo com o art. 40, § 48

, da ConstituiçJ.o,
àquele que tenha ingressado regularmente ,em cargo efetivo na
1IdministraçAo POblica, direta, autárquica e fundacional, até a. data de
publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulà,tivamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade,.:se homem, c quarenta
~ oito anos de idade, se mulher;

11 -' tiver cinco anos de efetivo exerclcio no cargo em que se
dará a êposentadoria;

III - contar teço de contribuicão igual, - no 1111nimo, à. SOItt&

a} trinta e clnco anos, se homem, e trinta anos, se mulher: e
b) um. periodo adicional de contribuiço!o equivalente a vinte'por

cento do tempo que, na data da publicaçio desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tetlpO constante da alinea anterior.

§ 1° O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o
disposto em seus in.cisos I e II, e observado o disposto no art. 4
destaf Emenda, pode aposentar-se com provento.s proporctonais ao tetBpo
de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tellpO de contribuição igual, no mlnimo, à soma de':
a) trinta anos" se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um peFlodo adicional de contribuiçao equivalente a quarenta

por cento do tempo que" na data da publicação desta Emenda, faltaria
para atipgir- o limite de tempo constante da allnea anterior;

, 11 os proventos da aposentadoria. 'proporcional sel:l.o
equJ.valentes a setenta por cento do valor máximo que o servidor
poderia obter de aco~do com o capur, acrescido de cinco por cento por
ano de contribuicão que supere a soma a que se refere o- inciso
anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2 8 Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Plllilico
e de Tribunal de Contas o- disposto nes~e artigo.

, S 3° Na aplicacao do disposto no parágrafo anterior, o
maqJ.

h
S1:rado ou o membro do Ministério POblico ou de Tribunal de Contas,

se ..ornem, terá o tempo .de servico exercido até a publicaçio desta
Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento.

S 4° O professor, servido= da. Unilo, dos Estados, de Distrito
Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundações que
até a data da pUb,licO!lçoAo desta Emenda, tenha ingressado, requ1a~ente'
em cargo efetivo de magisté:do e que opte por aposentar-se na forma d~
disposto no caput, terá c tempo de serviço exercido até a publlcação
desta Emenda contado. com o acréscimô de C!.et-essete por cento,' .se home~,

...~, .. de vinte por cento, se !l',ulher, desde aue se aoosente,
~Xclu5ivamente, com tempo de efetivo exerclc:!o·. das' funcões de
magistério. .

. §~ .. O servidor de que trata este ar:tiqo, que, após completar
as eX1.gêncJ.as para aposen~adorh. estabele.~idas no caput, permanecer em
atividade, Cará jus a ~senç"o da contribuição previdenciiria até
completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, S 2.,
111, a,~ da Constituição.
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S 6- Para 05 efeitos do c~lcul0 dos proventos -de aposentadoria
pre~istos no caput deste artigo, a lei a que se retere o art. 40,
S .. , da ConstitulçAo, ';'0 estabelecer a gradualidade prevista em. seu
inciso 11, observará a reIl.unera.Ç:l.o percebida pelo servidor e o tempo
de, ·serviço prestAdo .a data da publicac;!o desta Emend...

Art. 9- Ob15ervado o disposto no art. 4- desta Emenda e
ressalvado o direito de opçlo i aposentadoria pelas nomas por ela
est,abeleclda5 p,ara o reqiJa4 qen.l. 'de prevld'ncia. ~ocial, é assegurado
o direito i aposentadoria ao segurado que se tenlia filiado ao regime
gerAL de previdencia social, até a datA de publ1caç.lo desta Emenda
quando, :::umulativutente, atender aos seguintes requi..sitos: '

I - =.;:;.J;ar com cinqUenta e três anos de idade se hom.em e
quarenta e c: .. .:1 anos de idade, se mulher; e "

II - contar tempo de ,contrlbLliçJo igual, no minimo, à soma de:
a) trinta e cinco Al1oS, se homem., e trinta anos, se mulher; e
b) Wft periodo adicional de conttibuiçJ..o equivalente a vinte por

cento do tezapo que, na datA da publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alinea anterior

S 1- O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o
dbposto no inciso I do c.put, e observado o disposto no art. .. - desta
EmencY, pod. aposentar-.e com valores proporcionais ao teJl.po de
contribuiçJ..o, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar teMpO de contribuiçlo iqual, no minimo, A "'alta de:
a) trinta anDa, se homem, e vinte e cinco anos, se JIlulher; e
b) UIl periodo adicional de cont.t'ibuiçlo equivalente li. quarenta

por cento do tempo que, na àata da publicaçAo desta Enenda, faltaria
para ,atingir o li&i te de tempo constante da a11nea anterior.

II .. o v..lor da aposentadoria proporcfóna1 seri ecÍuivalente a
setent.. por cento do valor da aposencAdoria a que se refere o caput,

Acrescido de cinco por cento por ano de contribuiçAo que 'supere a soma
.. qUe se refere o inciso ..nterior, até o li.it. de cu por cento.

S 2- O professor gUe~ At:i A áau. d.a publicaç.lo destA E!;,.enda
tenha exercido iitividade de Z'Jaqistirio e que opte por aposentar"se n~
fC~ do disposto no c.put, ter' o tUlpO de serviço exercido ati a
pub.. icAClo desta EJHnda contado com o acrt:scil\O de dezessete por
cento, S~ hOMIR, e de vinte por cento, se mulher, desde que se
.posante, exclusivamente, cem tempo de efetivo exerc1cio de atividade
de tuqistitrio.

Art. 10. O reqime de previdfncia coltlp1eIlentar de que trata o
art. 40, SS 15, 16 e 17, da Constituicão, SOJlente podera ser
institu1do .após a publicaclo da lei cOInpleJlentar prevista nb S 16 do
raeSMo art:igo.

Art. 11. A vedaçJ..o prevista no art. 37, S 7-, da Constituiçio,
nlo se .~plrca .05 ~05 de poder li! servidores inativos, civis e
milit.ares, que, ..t. a publicaçlo desta Emenda, tenham. ingressado
nOVi!JI\f!nte no serviço p1lblico por concurso póblico de provas ou de
provas e titu10s, e pel..s demais formas previstas na Constituição,
sendo-lhe15 proibida a percepçJ..o de mais de uma .aposentadoria pelo
re9'iae dt:. previdincia a que se retere o art. 40 da Constituiçio
apUc..ndo"se-lhes, em qualquer hip6tese~ o limite de que trata o S 12
deste aesaw artigo.

At-t. 12. At' que produzall efeitos as leis que irlo dispor sobre
as. contribuiçOes de que t:!:ata o art. 195 da Constituição, 510
.x~qiveis "5 flstabelecid<15 fi. lei, ciestinadas ao c~steio da seguridade
soci<11 e dos diversos reg!!!!.es previdenciários. -

~t. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-familia e
auxllio"recluslo para 015 servidores, segurados e seus dependentes,
e~se5 beneficios seria concedidos ..penas àqueles que tenham. renda
bruta mensal Igualou inferior a R$ 360, 00 (tre~entos e sessenta
reais), que, ..ti & publicaçlo da lei, serio corrigidos pelos Illesmos
;~~i~~~ aplicados aos beneficios do regime geral de previdência

Art. 14. O 1i1lite mixlDlO para o valor dos beneficios do regime
qe;-al de previclfncia social de que trata o art. 201 da -Con. tituiçAo é
fiXAdo ela R$ 1.200,00 (UJl lIil fi duzentos reais', devendC!, a partir da
d..ta da publicaçl.o d.st.. Ell\e:nd.. , ser reajustado de forma a- preservar,
ea cariter pera.tnente, seu v~lor real, atu.. li:tado pelos mesmos indicl!s
aplicados aos beneficiOI do regime geral de previdincia social.

At't. 15. Atlt que a Lei Collpleaentar a que se refere o .rt 201
S 1-, da Constituiçlo, seja publicacL1., per=anece em vigot o di;post~
nos ..rts. 57 • 58 da Lei n- 8.213, de 24 de julho de 1991~ na redação
viqente " data da publicaç10 desta Emenda, amtida a revogaçao da Lei
n- 3.529; de 13 de jAneiro de 1959, do Decreto-lei n- 158, de 10 de
fevereiro de 1967, da Lei n- 5 .. 527, de B de nover.bro de 1968 da Lei
::- ~.9J9, d~ 19 d: novembro de 1973, da Le.i n- 6.903, de 30 de abril
oe .981, d.a Lei n 7.850, de 23 ciie putubro dI! 1989, e do art. 148 da
Lei :l-8 .213, de 24 de julho de 1991.

. Art. 1'. ~e"oga-se o ·inciso II do S 2- do art. 153 da
Consti tuiçlo.o

Art. 17. Esta Emenda.ent.!'ii em vigor na data de sua publicação.

Brasilia~ em 10 de outu!;:)ro de 1997

LF,GISLAÇÃO CITADA ANF,XADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDJ..

CONSTITUIÇÃO
DA

REP(TlJLICA FEDERATIVA DO BAASIL
1988

TÍTULO 11
Dos DIreitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° - São direitos dos trabalhadõres urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição socilll:

, XII - sillário-família para os seus dependentes;

\ XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz;

TíTULO 11/
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

'\Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal c

dos Municípios obedecerá aos princlplOs de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também. ao seguinte:

XI - a lei lixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados,
como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer titulo, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Es,ado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal c seus correspondentes nos Estados, 110

Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

* Viúe I.t!i 111lmero 8.852. dI! 04 -02 199-1.

...............• ~ u u ..

§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causilrem a terceiros, assegurado o

_direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 40 - O servidor será aposentado:
J - por invalidez pennanente, sendo os proventos integrais quando

decor.rentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença.
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionai$
nos demais casos; -

li - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, COIlI proventos
proporcionais ao tempo de serviço; -

JII - vohJlltariamente:
a) aos trintá e chico ános de serviço, se homem, e aos trinta. se

mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério,
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se pr~fessor, e vinte e cinco, se protessóra, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se

mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cirico anos de idade, $e homem, e aos sessenta;

se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1° - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao dispçsto

no inciso III, a e c, no caso de. exercício de atividades consideradas
penosas, in§alubres ou perigosas.

§ 2° - A lei dispor~ sobre a aposentadoria em cargos ou empregos
temporários.

§ 3° - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal
será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade.

§ 4° - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos

quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.

§ 5° - O beneficio da pensão por morte corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou .proventos do servidor falecido, até o
Iimite;stabelecido em lei, observado Q disposto no parágrafo anterior.

§ 6° - As aposentadorias e pensões dos servidores públicos

federais serão custeadas com recursos pro\(enientes d~ ~nião e-das-'
,contdbuições,dos servidores, na forma âillêL ,-

0* § 611Qcrt!.\'cenlada pela Ifmendll Constitucional número 3, de 1703 1993.

••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• u ..

SEÇÃO 111
Dos Servidores Públicos Militares

Art. 42 - São serVidores militares federais os integrantes das
Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e
Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus
corpos de bombeiro$ militares.
• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• u ••:.

§ 10 - Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a
seus pensionistas, o disposto no art. 40, parágrafos 4°, 5° e 6°.

*§ 10 éom redaç80 dada pela Emenda Con.<liIuci;malnlímero 3. de 17 li3 1,9~3,

•••••••••••••••• 04 04 .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I'
Do Poder Legisla~vo. "

CAPiTULO JlJ
I?<> Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

........................................................................................................................
Art. 9~ - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal

Fede,ral, dl~po~á. sobre o Estatuto da' Magistratura, observados os
seguintes prmclplOS: , '
..........................................................................................................................

YI -. a aposentadoria com proventos integIais é compulsória por
mvahdez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de
serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;
.......................................................................................................................

Art. I00 - À exceção dos créditos de natureza alimentfcia, os
p~gamentos devidos ~Ia .F:m:nda Federal, Estadual ou Municipal, em
Virtude de sentença JudiCiária, far-se-lo exclusivamente na oi'dcm
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos cr6ditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nu
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este
fim.
....................................................................................................................

§ 2" - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serlo
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importlncias
respectivas 'à repartição competente, cabendo. ao Presidente do
Tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar o P.8gamento,
segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do
credor e exclusivamente para o caso de-nreterimento de seu direito de
precedência, o s~qijestro da quantia ne2essária à satisfação do débito•
....··········..··········..·····.. ·····.·..···..···..1··.···· ..

SEÇÃO V
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

. ~ : .

. ',A.rt. !14. -. CO?1pete à ~ustiça do Trabalho conciliar ~ julgar os
dlS~ldlOs indiVIduaIs'e coletivos entre trabalhadores e empregad!l\'CS,
a~l'll?gido:' os en~es .de direito pú~lico externo e daadministraçio
pubhca dIreta e indireta dos MUnIcípios, do Distrito Federal; dOs
Estados e da União, e, na fonna da lei, outras <:iintrovérsias
de.correntes da relação de trabalho, bem como os litfgios'que tenham
onge.m no cumprimento ,de suas próprias sentenw, inçlusive
coletiVas. ' ' '

* Vide f"'i número 8.984, tk 07101-1'.(95 que utellde aCOIffjidItfcIa _ J""!/çtI_
7'rabulho.

SEÇÃO IX
, Da Fiscalização C6Iftábil, Financeira ti Orçamentária

Art. 73 - O TribQnal de Contas da União, integrado por nov(.
MinIstros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que cGub~r, as
atribuições previstas no art. 96.
....." ..

, § 3° - Os Ministros do Tribúnãl de :Contas da União terão as
mesmas garantias prerrogativas, impedimentos, vepcimentos e
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente
poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem
exercido efetivamente por mais de cinco anos.
.......... 04 { ~ ..

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

§ 2° - Recusando-se qualquer das partes à negoçiação ou à
arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio

. col~tivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer norinas' c'
, contfições, respeitadas as disposições convencionais e legais minimas
~ de prQteção ao trabalho. -
. .

, ,

TiTULOVl'
Da Tributação e do Orçamento

CÀPfTULQI
, Do Sistema Tributário Nacional

. .
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SEçÃom
Dos Impostos da União

comercializaçã~ da produção e farão jus aos beneficios nos termos da
lei.,

Art. 153 - Compete à União instituir impóstos sobre:
.................................................................................................................

§ 2° - O imposto previsto no inci~ UI: .
I - será informado pelos cnténos da generabr -ie, da

universalidade e da progressividade, na forma da I~i;-
11 - nlio incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre

rendimentos provenientes de aposentadoria e penslio, pagos pela
previdência,social da União, dos Estados! do Distrito. Federal e d~s '
Municlpios, a pessoa com idade superior a sessenta e cmC? anos, cUJa
renda total seja constitulda, exclusivamente, de rendImentos do
trabalho.
....................................................................................................................

CAPÍTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 167 • São vedados:

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 201 - Os planos de previdência social, mediante
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os
resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão;

11 - ajuda à mmlUtenção dqs dependentes dos segurados de baixa
renda;

UI • proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego

involuntário;
V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge

ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5° e no art.
202.

§ 1° - Qualquer pessoa poderá participar dos beneficios da
previdência social, mediante contribuição na forma dos planos
previdenciários.

§ 2° - É assegurado o reajustamento dos beneficios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, con/C)fme critérios
definidos em lei.

§ 3° - Todos os salários de contribuição considerados no cálculo
de beneficio serão corrigidos monetariamente.

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

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

...................................................................................................: .

Art. 246 - É vedada a adoção de ..medida ,provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido
alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.

*Artigo acre"cido pelas Emendas Con.</ilucionais número.< 6 e 7. de 15108 1995.

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

TÍTULO VIU
Da Ordem Social

SEÇÃO I
Disposições Gerair

CAPÍTULO 11
Da Seguridade Social

·..····§···8:;·~·õ ..~;;;d~t~~:·~·;~~~~i·;~:·~·~·~~i~~·~-;;·;;;:;~d~~ri~·~~i~~·~
garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respe~tlvos ~nJuges, I

que exerçam suas atividades em regime de economIa ~amlhar, s~m I"

empregados permanentes, contribuirão para a segundade SOCIal
mediante a aplicação de uma alíquota sobre C) res~ltado da

§ 4° - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em beneficios, nos casos e na forma da lei.

§ 5° - Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição
ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao
salário mínimo.

§ 6° - A gratificação natalina dos aposentados e pen~;9nistas terá
por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

§ '? - A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter
complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais.

§ 8° - É vedado subve:lção ou auxílio do Poder Público às
entidades de previdência privada com fins lucrativos.

Art. 202 - É as'segu;ada :tposentadoria, nos termos da lei,
calculando-se o beneficio sobre a média dos trinta e seis últimos
salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e

Art. 194 - A seguridade social compreende um' conjunto comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição
integrado de ações de inici~ti~a dos P~ere~ Pú~lico~ e da .soci~ade, de modo a preservar seus valores reais' e'obedecidas as seguintes
destinadas a assegurar os dIreItos relatIvos a saude, a preVIdêncIa e à, condições:
assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder PúbliC?, nos t~~os da lei,· ..·..··§.."i;;~·jff~~i~;·;~~~t;d~ri~·;~~;~;.;;i~~~i:·~;;Ó~·tri~;;;·~~~~.~
organizar a seguridade social, com base nos segumtes obJetIVOs: ' trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.

"':"'vi'i"'~:"'~~~á~~~""d~;;;~~~á~i~""~""d~~'~~~t~;ti';';d~""d;""~~~iã~: recí:ro:ao dOp:~;:e~~ :n:~~f~~d~:ia~d~:i:~:;~ap~b~:ata;~~
administrativa, com a participação da comunidade, em especIal de ~ atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos
trabalhadores' empresários e aposentados. ,sistemas de previdência social se compensarão financeiramente,

Art. 195 - A seguridade social será financiada por to?a a : segundo critérios estabelecidos em lei.
sociedade de forma direta e indireta, nos termos da leI, medIante '
recursos provenientes dos orçamentos da Uniã~, dos Esta.do~, do "
Distrito Federal e dos Municípios, e das segumtes contribUIções
sociais:

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro;

II - dos trabalhadores;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévit
autorização legislativa.
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LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TiTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO 11
Das Prestações em Geral

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

SEÇÃO V
Dos Beneficios

SUBSEÇÃO IV
Da Aposentadoria Especial

Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito
a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica,
durante quinze, vintç ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.
*Artigo, "capaI", eom redação dada pela Medida Provi.rória n. 1.523-12, de 25/09 '1997.

*O texto deste "caput" dizia:
"Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez

cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições espl;ciais que prejudiquem a saúde ou a
integ~idade fisica, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.

* Artigo, "capaI". com redação dada pela I-"i número 9.032, de 28'0-11995.

§ '1° - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33
desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem po~

cento) do salário-de-beneficio.
*§ I" com redação dada pela IAt; número 9.032, de 28 O~ 1995.

§ 2° - A data de' início do beneficio será fixada da mesma fOllna
que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3° - A concessão da aposentadoria especial dependérâ de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
illtermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica, durante o período mínimo'fixado.

*§ 3"com redação dada pela lAti número 9.032. de 28.Q~1995.

§. 4° - O segurado clp..p~:' .:omprovar, além do tempo de trabalho,
exposIção aos agentes nocivos químic~s, fisicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade fisica,
pelo período equivalente ao exigido para a concessão do beneficio.

*§ "0com redação dado pela Lei número 9.032, de 28'O~ '1995.

. § 5° - O tempo de trabalb exercido sob condições especiais que
seJ.am ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à
integridade fisica será somado, após a respectiva conversão ao tempo
de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios·
estabelecidos pelo Ministério da Previdência ti Assistência. Social,
para efeito de concessão de qualquer benefício.

*§ 5"acrc.fcid" pela l-ei mimero 9.032, de 281{).j '/995.

§ 6~ - É vedado ao segurado aposentado nos termos deste artigo
continuar no exercício de· atividade ou operações que o sujeitem aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.

* § 6 aCI'i,',\âdo pela I.l'i I1lÍ11h'I'O 9.032, c/c ~.,,' (J.f }1)1)5.

Art. 58 - A relação dos agentes nocivos qu'ímicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade fisica considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.

* Artigo, "capul". l'um Tl!durüu dllt./u J1l'!a A-Iedida /'mvl.w;rla n. /,523-/2. de

25-091997.

* O texto deste "caput" dizia:
"Art. 58 - A relação de atividades profissionais prejudiciais à

saúde ou à integridade física será objeto de lei específica."
§ 1° - A comprovação 'da efetiva exposição do segurado aos

agentes nocivos será feita mediante fOn1mlário, na forma estabelecida.
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa
ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais
do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenhei~o de
segurança do trabalho.

*§ r J acre.w.:ído pela "-1l'dída Prm'i.\áría 11. 1.523~J 2, d(! 25 09 1997.

§ 2° - Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo.

* § 2'1 acrescido {lida A/cdida 1'/,ovi.\(Jria li. 1.523-/2, de 25 09 1997.

§ 3° - A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de
seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de
efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita
à penalidade prevista no ari. 133 desta Lei.

*§ 3°ncre.<icída{Ie/a Medida Prm··i.wkia n. 1.523·{], de 25 091997.

§ 4° - A empresa deverá elaborar e maJ;!er atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidaS pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica deste documento.

* § .J."acre:-<cidopdllIÚ"didl1 PT()V1~6rJU 11.1.523-/1. de 25 (J9 1997.

. : - .

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 148 - (Revogado pela Medida Provisória. n. 1.523-12, de
25/09/1')97).

*O texto cJest,~ ~,'tig() diz;,;:
"Art. 148 .. P,eg'~.NtA r·~l(' respectiva legislação específica a

aposentadoria do ~('rollaut(1, do j0malista profissional, do ex
combatente e do jogador pj(Jfi~si<:'nal de futebol, até que sejam
revistas pelo Congresso Nacional."

MEllmA \'RO\'lS()RI.\ j\" 1.523-12, IH: 251)(.: SETEMHRO DE 1997

Al.TERA DISPOSITIVOS DAS LEIS NS.
8.212 E 8.2\3. AMIjAS DE 24 DE JULHO DE
1991. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Ficam reshlbelecidos os artigos 34. 35 e 98, e alterados
os artigos 12,22.25,28.29,30,31. 38, 39, 45, 47,55,69,94 e 97 da
Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. com a seguinte redação:

Art. 2° - Ficam restabelecidos o *4° do art. 86 e o art. 122, e
alterados os artigos 11. 16,48.55,57,58, 75,86, "caput", 96, 102,
103,107,124,130 e 131 da' Lei n. 8.213. de 24 dejulho de 1991, com
a seguinte redação: .
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Art. 3° -; Os arts. 144 e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943) passam a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 4° - Os arts. 3° e 9° da Lei n. 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5° - Os magistrados classistas temporários da Justiça do
Trabalho e os magistrados da Justiça EJeitoralnomeados na forma dos
incisos 11 do art. 119 e 111 do § 1° do. art. 120 da Constituição Federal
serão aposentados de acordo com as. normas e~tabeleci~as pela
legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da
investidura na magistratura, mantida a referida vinculação
previdenciária duran~e.:.9 exercíçio dq mandato.

. ParágrafÕ6nl"co. O aposentado de qualquer regime previdenciário'
que exercer a magistratura nos termos deste artigo vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social- RGPS.

Art. 6° - A contribuição do empregador rural pessoa física e do
segurado especial referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso
V e no inciso VII do art. 12 da Lei n. 8.212, de 1991, para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, criado pela Lei n. 8.315,
de 23 de dezembro de 1991, é de 0,1% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rura1.

Art. 7° - O § 3° do art. 25 da Lei n. 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com a seguinte' redação:

Art. 8° - O Poder Executivo fará ·publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, após a conversão desta Medida
Provisória em lei, texto consolidado das Leis ns. 8.212 e 8.213, ambas
de 1991.

Art. '~' - Ficam convalidados os atos praticados com base J:1a
Medida Proyisória n. 1.523-8, de 28 de maio de 1997.

. Art. 10 - Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que s~iam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta Medida Provisória, são mantidas, na forma da
legislaçlQ anterior, as quc"por ela foram alteradas.

.' ~rt. 1.1 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
a .Le.i n~ 3.529, de 13 dejjaneiro de 1959, o Decreto-Lei n. 158, de 10
dé feverei'ro de 1961i a Lei n. 5.527, de 8 de novembro de 1968, a Lei
n. 5.939,-de 19 de novembro de 1973. a l,ci n. 6.903, de 30 de abril de

1981, a Lein. 7.850, de 23 de outubro de 1989, o § 2° do art. 38, os
artigos 99 e·100.da Lei n. 8.212, de 24 dejulho de 1991, o § 5° do art.
]0, os artigos 1~9, 140, 141 e 148 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de
'199l, os artigos 3~.e .4~..da Lei n. 8.620,.de 5 de janeiro"de I 993, a'Lei'
n. 8.641, de 31 de março de 1993, e o § 4° do art. 25 da Lei n.' 8.870,
de 15 de abril de 1994.
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J;,EI .N.9 9-.~2~L- DE.13 DE .J~4{f;I!l~
J)E 1959 .

Dispõe s6bte a aposen.tadoria dos
jornalistas profissionai3.

O Presidente da Repúbltca:
Faço saber que o Congre..~o Nacio

'nal decreta e eu sancióno Si seguinte
Lei:

Art. 1.9 Serão aposentados pe19S
Ins~itutos de Previdência a que per
tencerem. com remuneraçio mf.egral.
os jornalistas profJ.gsionais que tra
balhem em emorêsas jornal!sticas,
quando contarem 30' (tri'ltal anos d~
aennço. .

_ .

DEC,RETO-LEI N.9 158 - DE. lO DI:
FEVEREIRO DE 1967

Di3põe sóbre a aposen.tad~ria especial
do aeronauta e dá outras providên
cias.

O Presidente da RepúblIca. usando
das atribukóes .que lhe conferc'o § i/I
ao artigo 99• do Ato Institucional nú
mero 4. de 7 de dezembro de 1966,
decreta:

Art. 19 A aposentadoria esoec;al. do
aeronauta ogede.cerá ao que -disp6e
êste D?creto-Le1 e. no que com êle
náo colidir, á. Lei n9 3.8D'1. ~de 26 de
agôstó de I96{) alterada ....pelo Dec~e

to- Lei rtJ '66. de· 21 de novembro de
1966.

.•...••..•.....••.. -- .........••..•.••.•••

LEI N9 5.527 - JlE:"-S DE NOVEMBRO DE 1968

Restabelece, para as categorias projissionais 'que mencíona, o direito à
aposentadoria. e~~peczal de que trata o artigo 31 da Lei n9 3.807, de 25.
de agôsto de 1960, nas condiçôe.s anteriores.

O Presidente da.' iRepública.:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ~

guinte Lei: '
Art. 19 As categorias profissionais que até 22 de maio de 1968 faziam:

.Jus à aposentadoria de que trata do artigo 31 da Lei n9 3.807, de 26 de-
.......... -...........•... _.....•.•...•....•.•...........•..•.•....•..•.•••••••••.

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

LEi N° 5.939 - JlÉí9 DE NOVEMSllO
DE 1973

DU1J& ~~ Il uJncessão de .beneli
citn pelo INPS ao jogador projís
IIoJlfll de /tCtebol, e dá óutras pro
1lId1Kclal.

o Presloente d:,- Rept1bU:'A

PaÇO saber que o éongresso Na
clonI.1 decreta. e eu sanciono a se
eulnte Lei:

Art. 1° O valor mensal do benefi
cio. devido pelo Instituto Nacional dI'
Previdência Social ao segurad'J qu~
venha & comprovar, devidamente, a
condição de jogador profissional de
futebol, será. ca.lcwado na base da
média ponderada eutro o saJârio-de
contribuiçlo apurado na ~poca. do
evento, na forma :U 1eg1slaçio entLl
vigente e o saJárlo-de-eontributÇio
correspondente ao portodo de exercf
cio da atividade de jogador profis-

sionàl, de 'futeból,~ • &fJtO
ml1x1mo fIxado' em lei. \.

Parágrafo Wdco. Ao~
contribuição. relativo • a&IYIdade de
jogador de futebol. lido 05
~nd1ces d~ ,co~.......... .
peJa Coordenaçio de ..
dais do MJnJat6rJo do ~ e
PrevidênciA Socl&I.

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

................•.•...•••••••••• ~.•.......
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LEI N? 6.903, DE 30 DE ABRIL DE 1981

Dispõe $obre .. aposentadoria dos
juizes temporários d. União de que trnur li

úi OrgM.nica da MagistrDWra Nacional.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1~ A aposentadoria do juiz temporário do Poder Judiciário
da Uni40, prevista no parágrafo único do artigo 74 da Lei Complemen
tar n~ 35, de 1-4 de março de 1979, dar-se-á nos termos desta Lei.

Par'grafo único. O benefício de que trata este ar.tigo é devido:
aI aos ministros classistas do Tribunal Superior do Trabalho;

LEI N? 7.850, DE 23 DE OUTUBRO DE 1989

ConsiderlJ penos•. para efeito de con·
ceSS~D de aposentadoria especial aos 25
(vinte e dncoJ Ilnos de serviço• .. ~tivid8de
profissional de telefoni!i.tll..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con
,reno Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I? lt considerada penosa, para os efeitos da conces
.10 da aposentadoria especial prevista no art. 9? da Lei n?
6.890{"', de 8 de junho de 1973, a atividade profissional de telefo
nista, onde quer que seja exercida.

Parágrafo único. A aposentadoria especial referida no
I:aput deste artigo será concedida pela Previdência Social ao
profissional que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo
exercício da.atividade de telefonista.

Art. 2? O Poder Executivo regulamentará esta Lei no pra
zo de 60 (sessental dias.

Art. 3? Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
çlo.

Art. .f! Revogam-se aS"disposições em contrário.
Bruilia. 23 de outubro de 1989; 168? da Independência e

101! da República.
JOS'E SARNEY

.Jádel1 FontenelJe Barbalho
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DESP:~ ~~NSTI1UlÇÃO E JUSnçA (CCJ'
PROI'OS-ANEXADAS

PECOOllI41996
ULTlMAAÇÃQ

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS

1111 III 1997 ISF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS,
DSFll910PAG

ENCAMINHADO A
: (SF) !lUBSECRETARlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 118 llII997

TRAMITAÇAO
111171996 (SF)PROTOCOLOLEÓISLATlVO(SP){PLEG)

ESTE PIl.OCESSO CONTI:M 11110/TENTA E DUAS) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS.

.1107 1996 (SP) PLENARlO lPLEN)
LEITl.JRA.

1807 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A et:J.
DS!' 19 117 PAG 12439 A 12481.
RETIFICAÇÃO PEITA NO DSF 1307 PAG 128ll6.

1907 1996 ISF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SP) (SSCLS)
ANEXEI NESTA DATA. AS FLS. 83 A IQ7. QUADRO COMPARATIVO
ENTRE O TEXTO CONSTlTIJCIONAL RELAnvo A PREVIDENCIA
SOCIAL. A PROPQSTA ENCAMINHADA PELO PODER EXEClITIVO E A
PEC Cl33/% (033m. NA c AMARA DOS DEPUTADOS). ELA1lOJlADO
PELA S<:lM. E O AVULSO DA MSG lRI288 1996. DO PRESIDENTE DA
REPUBLlCA DE CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL PARA O
PERJODODEO/ A31 DEJlJLllODE 1996. DA QUAL CONSTA A
PRESENTE PROPOSiÇÃO.

Ollllll996 (SP) PLENARIO (PLEN)

LEITlJRA RQ, 737. DO SEN JOSE EDUARDO DU11tA. SOLICITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM APECIRRI14 1996.
DSF02 08 PAG I>UI,

OI OS 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 737. DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

• 1l7llll 1996 (SF) SUBSEC, COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADD PARA O DIA 15 DE AGOSTO DE 1996 (RQ. 737).

15 os 19% (SP) PLENARlO (PLEN)
. INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO IJNICO eRQ. 737. DE

TRAMITAÇÃO CONJUNTA),
1508 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)

VOTAÇÃO APROVADOORQ, 7]7
15 08 1996 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
DSF 1608 PAG 14139,

16 OI 1997 (SF) COM:CONSTI11JIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ANEXADDAO PROCESSADD(FlS, llOA (14)EMENDA()(1I DE
AlITORlA DO SEN ESF-RlDIÃO AMIN,

23 OI 1997 (SP) COM, CONST111JIÇÃO EIDSTIÇA (CCJ)
ANEXADO AO PROCESSADO (FLS. li: E 116) EMENDA 02. DE
AUTORIA DO SEN BERNARDO CABRAL

IlJ 02 1997 (SF) COM, CONSTl11JIÇÃOE J'JSTIÇA ICCJI
AO SEN BENI VEl\AS PAlIA RELA r AR JUNTAMENTE COM A PEC (R1014

.1996.
10 116 1997 (SF) COM CONSTI11JIÇÃO E JUSTIÇA cCcn

PERANTE A COMISSÃO FORAM APRESENTADAS AS SEGUINTES
EMENDAS I. SEN ESPERIDIÃO AMIN. 2. SEN BERNARDO CABRAL;
3 A 10. SEI' JIJNIA MARlSE; 11 A 15 E 18. SEN GUILHERME
PALMEIRA; 16. SEI' Ci\RWS PATROCIN/O. 17. SEN G/LVAN
BORGES. 19 A26, SEI' ANTONIO CARLOS VALADARES. 27 E 29 A
37 SEI' SEBASTIÃO ROCHA. 28. SEN ROMEU 11JMA: 38. SEI'
ROBERTO FREIRE

10 116 1997 (SF) COM CONSTI11JIÇÃO E JUSTiÇA lCC))
O RELATOR APRESENTA RELATORlO CONCLUINDO PELA APROV.AÇÃO
DA MATERIA NA FORMA DO SUBSTl1UTIVO QUE OFERECE. TENDO
A PRESIDENCIA CONCEDIDA VISTA COLETIVA NO PRAZO DE 05 •

(CINCO) DIAS.
15071997 (SF)COM CONSTlTUIÇÃOEJUSTlÇA (CCJ)

APOS ANALISAR AS NOVAS EMENDAS O RELATOR REFORMULA O SEU
RELATORIO. APRESENTANDO UM NOVO SUBsnnrrIVO. CONClUINDO
PELO SEGUINTE PELO ACOLHIMENTO DAS EMENDAS 411. 49.78.
81l. 85. 86. 87. 92. 114. 124. 127. 128. 132. m. 134.
135.136.137. 139. 140. 143. 144. 148.149. 155. 157.
158. 161. 162. 165. 166. 170: 178. 183. 187. 192: PELO

. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS EMENDAS 45. 46. 55. 56. 57. 58.
64.67.71.79.8/.82.83. &lo 88. 89. 90. 93.108. 125.
129. 131. 138. 145. 150. 151. 159. 163. 164. 168. 1711.
173.174. 177. 180. IR8. 189. 197; PELA RroJEIÇÃO DAS
EMENDAS 39. 41. 42. 43.44. 47. 48. 59.6<1. (.1. 62. 63.
65.66.68.69.70.72. ?l. 74. 75. 76. 77. 91. 94. 91i.
%.97. 98. 9'J. IIXI. IUI. 102. 103. 111-1. 1U5. 1U6. 1117.
109.110. 111. 112. 113. 115. 116. 117. 118. 119. 1211.

121. 122.123.126. 130. UI. 142. 1-16. 147. 152. 153,
IR 156:160.163. 167. 169. 171. 172.175.176.179.
111.182.18-1. IR5. 186. 190. 191. 193. 194. 195. 1%.

17G71~ ~.~. CONSTl11JIÇÃO E JUSTIÇA (CCJJ
A'PRESlllENCJA CONCEDE VISTA DO NOVO SUBsnnmvo PELO
l'ItAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.

17071997 (SF)COM.CONST1T1J1ÇÃOEIDSTlÇA (CCJJ
DURANTE O l'ItAZO DE VISTA CONCEIDO AO NOVO SUBSTlTlITIVO
FOI APllESE1'ITADOUM VOTO EM SEPARADO PELO SEN ANTONIO
CARLOS VALADARES; EAS EMENDAS 201 E 202 PELO SENNEY
SUASSUNA E 203 PELO SEr<ROMERO JUCA.

17 G7 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCERRAMENTO l'ItAZO REGIME!'.,AL CONG:EDIDO A VISTA. TENDO
SIDO APllESE1'ITADAS AS SEGUINTES EMENDAS: SEN FERNANDO

.BEZERRA 039. 173. LEVY DIAS 040. 159, 1611:ESPERIDIÃO
AMlN070.072: G1LVAM BORGES 056: ANTONIO CARLOS
VALADARES ().lI A 049. 060 A 063: ROMEUTIJMA I56A 158.
174: ROOERID FREIRE 057. 058. lJ6.I A 067. 069: LUCIO
ALCANTARAOSll AOS4 (RETlRADAS). 133 A 145.179:ROMERO
JUCA 055: JOSE BIANCO 068.069•. 096.097: EPITACIO
CAPETElRA073 AOS2.1192. 171. 172: NEYSUASSIJNA 083 A

•019. 170: JEFFERSON PERES 09<l. 091; JOSE IGNACJO FERREIRA
059. 091: JOSE EDUARDO DumA 100 A 122./19.131.168.
169; JOSAPHAT MARINHO 123 A 128. 132. 178: EDISON LOBÃO
146: JADERBARBALIIO 147 A 155: REGINA ASSUMPÇÃO 161 A
167: PEDRO S1MON 175 A 177: BELLO PARGA (193 A0%:
SEBASTIÃO ROCHA 180 A 200

'7071997 (Sf)COM. CONSTl11JlÇÃOEIDSTIÇA (CCI)
'EM REUNIÃO REALlZADA'NESTA DATA0 RELATOR APRESENTA0
1EXTO CONSOLIDADO DO SlJBSTlnrTIVO. CONFORME O
ESTABELECIDO PELO PLENARlO DA COMISSÃO EM REUNIÃO
ANTERIOR. O QUAL CONTEM 03 (IRES) EMENDAS DE REDAÇÃO E O
ACOI.IlIMENfO DA EMENDA 203: AS EMENDAS 201 E 202 RECEBERAM
PARECER PELA REJEiÇÃO. DURANTE A DISCUSSÃO O SEN JOSE
EDUARDO DumA APRESENTA O REQTO. DE DESTAQUE DE
PREFERENCIAPARA VOTAÇÃO DA PECllll<ll4 1996 SOBRE O
SUIlSTI1lJTIVO DO RELATOR A PEC 00031 1996. PASSASNDO·SE A
WTAÇÃo. E REJEITADO POR IJNANIMIDADE O REQTO. DO SEN JOSE
EDUARDO DumA: O PRESIDEmE SUBMETE A VOTOS O PARECER DO
RELATOR. RESSALVADOS OS"D59fAQUES. OS QUAIS. POR ACORDO
DESTE PLENARlO. SERA VmADQNA PROXIMA REUNIÃO. DIA
23 DE JULHO DE 1997. .

1707 1997 ISF) COM. CONSTl11JIÇÃO E IDSTIÇA (CCJ)
O PARECER E APROVAOO POR MAIORIA DE VOTOS. VOTAM.
VENCIDOS OS SEN ANTONIO Ci\RWS VALADARES E JOSE EliuÀRDO
DumA.
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17071997 (SF) COM CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CC!)
SÃO OS SEGUINTES OS REQTO. DE DESTAQUE APRESENTADOS: PELO
SEN JOSE EDUARDO DUTRA:.N" IA) EMENDA !69. N" 2) E.'''ENDA
103.101' 4) MENDA 109. N" 15) EMENDA 101. N" 16) EMENDA
102.101' 18) EMENDA 190.101' 19) EMENDA 115. N"22) EMENDA
1l1. N" 29) EMENDA 130. N" 23) EMENDA 99. N" 35) EMENDA
100. N" 36) EMENDA 131 (INCISO VII). N" 37) EMENDA 131
(INCISO IX). N" 39) ALINEA 'B'.INCISO I. DO § I' DO ART.
DO ART. 12 DO SUB,TlTlJ'TlVQ DO RELATOR. N" 421.) SUPRESSÃO
TOTAL DO ART. 19. PELO SEN JEPPERSON PERES. N" 3) EMENDA
103. N" 7) ART. 140. §§ 4' E S' (SUPRESSÃO): PELO SEN
IADER BARBALHO. N" 5) EMENDA 155. N" 6) EMENDA 147. N"
20) EMENDA 153. N" 21) EMENDA 154. N" 25) EMENDA 148.
N" 26) EMENDA 149. N"31) EMENDA 190. N"44) EMENDA 152.
PELO SEN IOSAPHAT MARINHO: NOS) ART. 40. § S"
(SUPRESSÃO). N" 24) EMENDA 132. PELO SEN NEY SUASSUNA:
N" 9) EMENDA 81. N" 9) EMENDA 81. N" 11) EMENDA 84. N"
14) ART. 40. § 9"(SUPRESSÃO). N"41) EMENDA2tll. N"42)
ART. 18 (SUPRESSÃO). PELO SEN ROMEU TUMA: N" 10) ART. 40.
§ go (SUPRESSÃO). N" 13) ART. 40. § 9" (SUPRESSÃO). P~LO
SEN IOSE IGNACIO FERREIRA: ART. 40. § 9" (SUPRESSAO).
N"46) EMENDA 151. PELO SEN ANTONIO CARLOS VALADARES:
N" 17) EMENDA 47. N"47) EMENDA 48. PELO SEN EPITACIO
CAFETEIRA. N" 27) EMENDA 75. N" 2S) EMENDA 76. PELO SEN
ROBERTO FREIRE: N" 30) EMENDA 57. !'." 32) EMENDA 65 E 66.
N" 33) EMENDA 99. N" 40) ART. 14 (SUPRESSÃO DE
EXfRESSÃO).

2307 1997 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CCI)
AO INICIAR-SE A REUNIÃO O RELATOR SOLICITA A PALAVIL'" PARA
ENCAMINHAR A PRESIDE~CIA O OF. 137197. CONTENDO

ALTERAÇÕES AO TÉxro ANTERIORMENTE APROVADO.
CONSUBSTANCIANDO ACORDO REALZADO COM OS MEMBROS DA .
COMISSÃ? EM REUNIÃO ANTERIOR: NA MESMAOPORTUNIQADE O SEN
ESPERIDIAO AMIN OFERECE UMA EMENDA. PARA SER INCWIDA
JUNTO AS SUGESTOES DO RELATOR. A PRESIDENOA COLOCA EM
VOTAÇÃO AS ALTERAÇÕES APRESENTADAS. AS QUAIS SÃO
APROVADAS POR UNANIMIDADE. PASSANOQ. SE A APRECIAÇÃO DOS
DESTAQUES. FO.RAM APROVADAS AS EMENDAS 169. 101. 65,66 E
151. A SUPRESSAO TOTAL DO ART. 5" DO SUBSTITUTIVO. A
SUPRESSÃO TOTAL DO ART. 19 DOSUBSTITI1TIVO: REJEITADAS AS,
EMENDAS REFERENTES AOS DESTAQUES 02. 03. 04. 05. 07. Oll.
09.19.22. 29. 33. 37. 39 E47: PREJUDICADAS AS EMENDAS
REFERENTES AOS DESTAQUES 10. 12. 13. 14. 16.34.35.36
E 40: RETIRADOS OS DESTAQUES 06. 11. 17. IS. 20. 21. 23.
24.25.26.27.28.3031.41. 42. 43 E 44. (ANEXADO
AO PROCESSADO. PARECER DA COMISSÃO. PELA APROVAÇÃO DA
MAT.ER1A. NA FORMA DO SUBSTlTUT.IVO OI -CC!). ANEXADOS
AINDA: REQTO. DE DESTAQUE OI. OI-A A47 (FLS. 603 A 651.
VOLUME 11I): AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA'

, ... "COMISSÃO. ÇBJETlVANDO A INSTRUÇÃO DA MATERIA. COM A
PARTlCIPAÇAO DOS SRS: JARBAS PASSARINHO E RAPHAEL DE
ALMEIDA MAGALHÃES. EM 29104191: WALDIR PIRES. MINISTRO
RElNOlD STEPHANES. EM 30nl4l97: SERGIO CUTOLO E ANTONIO
BRITO. EM 13105197: ALVARO SOLON DE FRANÇA. NELSON PEDRO
ROGIERI. RUI BRITO DE OLIVEIRA PEDROSA E ASTERIO CAETANO

COSTA. EM 04106197. (FLS. 652 A 179 - VOL. IV). . .
2507 1997 (SF) PLENARIO (PLE!'.)

LEITURA PARECER 390 - CC!.
DSF26 07 PAG 15339 A 15458.

25071997 (SF) SUBSEC. COGR!? LEGISLATIVA (SF) (SSCLs)
AGUARDANDO INCLUSAO ORDEM DO DIA.

25071997 (SF) SUBSEC. COORD, LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADA. PARA O PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO EM PRIMEIRO
TURNO. PARA A SESSÃO DO DIA 12 DE AGOSTO DE 1997:

11 081997 (SF) SUBSEC. COGRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADO UM EXEMPLAR DO AVlJLSO DO PARECER 391l197:CCI.
REFERENTE A MATERIA. DE FLS. 780 (VOLUME IV).

1208 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLl}SÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO llJRNO (PRIMEIRA
SESSAO. TRAMITANDO EM CONJUNTO COM A PEC 00014 1996).

12081997 (SF)PLENARlO (PLEN)
LEITURA DAS EMENDA 2. 3 E 5 - PLEN. DA SEN REGINA

ASSUMPÇÃO E OUTROS. 4 E 6 - PLEN. DO SEN CARLOS
PATROCINIO.j: OUTROS. E 7 - PLEN. DO SEN ANTONIO CARLOS

. VALADARES!, GUTROS. (ANEXADAS AO PROCESSADO).
1208 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) .

USA DÁ PALAVRA NO PRÍMEIRO DIA DE DISCUSSÃO O SEN
ROBEjtTO FREIRE.
DSF 13 08PAG 16106 1.16117.

1208 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO ESPECIAL CONTEM 77 (SETENTA E SETE) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS. NOS TERMO DO ART. 263. DO
REGIMENTO INTERNO).

13'08 1997 (Sfl PLENARIO (PLEN)
INCLl}SÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (SEGUNDA

13 OS I~e;~~~;=6'~~ CONIUNTO COM·A PEC 00014 1'196).

LEITURA DE 14 (QUATORZE) EMENDAS DE PLENARIO: S. DO SEN
• ,LUCIDIO PORTELLA E OUTROS: 9. 10. 15. 17. 19E21. DOSEN

JOSE EDUARDO DUTRA E oumos: II E 13. DO SEN RONALDO
aJNHA LIMA E OUTROS: 12. DO SEN COUTINHO JORGE E OUTROS:
14. 16 E 20. DA SEN JUNlA MARISE E OUTROS: 18.00 SEN
FRANCELlNO PEREIRA E OUTROS (ANEXADAS AO PROCESSADO).
APOS USARE,,! DA PALAVRA NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.OS
SEN-SEBASTIAO RàcHA. AmONIO CARLOS VALADARES!, EDUARDO
SUPLICY. (ACOMPANHAM OS VOLUMES lI.m E IV). .
DSF 14 os PAG 162.10" 16227.

140111997 (SF) PLENARIO (PLEN) .
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO llJRNO <TERCEIRA
SESSÃO - TRAMITANDO EM CONJUNTO COM A PEC 00014 1996~

14 os 1997 '(SF) PLENARIO (pLEN)

LEITURA DE 13 (TREZE) EMENDAS DE PLENARIO: 22 E 23. 00
. SEN ELeIO ALVARES E OUTROS: 24. DO SEN RONALDO CUNHA
LIMA E OUTROS: l5. DO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA E 0UTR<lS'
26. DO SEN CARLOS WILSON E OUTROS: 27 E 30. 00 SEN JOSE •
EDUARDO OUTRA E OUTROS: 28 E 29. DO SEN ESPERIDIÃO AMIN E
OUTROS: 31 A 34. DO SEN EDUARDO SlJI'LlCY (ANEXADAS AO

PROCESSADO). APOS USARE."" DA PALAVRA NO TERCEIRO DIA DE
DISCUSSÃO OS SEN ESPERIDIÃO AMIN.lOSE EDUARDO DUTRA.
ELCIO ALVARES. (.~COMPANHAM OS VOLUMES li. m. I\~.
DSF I~ 08 PAG 16389 A 16-115.

151111997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO llJRNO (QUARTA
SESSÃO - TRAMITANDO EM CONIUNTO COM A PEC 011014 19961.

151111997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA DE 04 (QUATRO) EMENDAS: 35 E 36 - PLEN. DO SEN
JOSE ROBERTO ARRUDA E OUTROS: 37 E 31- PLEN. DO SEN
NEY SUASSUNA E OUTROS (ANEXADAS AO PROCESSADO). APOS
USAREM DA PALAVRA NO QUARTO DIA DE DISCUSSÃO OS SEN
JOSE EDUARDO DUTRA E JOSE ROBERTO ARRUDA.
DSF 1608 PAG 16~3:r Á.16547.
RETIFICAÇÃO FEITA NODSF 19O5PAG 16701 E 16702.

15011997 (SF) SUBSEé. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
EM 13 DE AGOSTO DE 1997. PROCEDEU-SE A ABERTURA DE
PROCESSO ESPECIAL. NOS TERMOS DO ART. 263 DO RISF. QUE
P"SSA A ACOMPAN.HAR O PRESENTE EM TODA A SUA TRAMITAÇÃO.

111111997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA I:ISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (QUINTA
E ULTIMA SESSÃO). .

11 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA DE 12 (DOZE) EMENDAS DE PLENARIO: 39. 40. 41. 4~
E 46. DA SEN EMILlA FERNANDES E OUTROS: 42 E 47. DO SEN
JOSE ALVES E OUTROS: 43. 44 E 50. DO SEN FERNANDO
BEZERRA E OUTROS: 48 E 49. DO SE!'l JOSE BIANCO E OUTROS:
ANEXADAS AO VOLUME IV. (ACOMPANHAM OS VOI.. 11. 11I E IV),

11 0111997 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISaJSSÃO ENCERRAOA. EM PRIMEIRO TURNO. APOS USAR DA
PALAVRA O SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

1108 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
LEITURA RQ. 578. DO SEN JOSE ROBERTO ARRUDA. SOLICITANDO
A RETIRADA DA EMENDA 36 - PLEN. ANEXADO EM COPIA AO
VOLUME IV. DEVI!NDO SER INCLUIDO EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE.
DSF 19 U8 PAG 16696.•

11111 19'17 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCI. PARA EXAME DAS EMENDAS.
DSF 19 OS PAG 16659 1.16615.

1908 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA OF. ORO. DO SEN IEPPERSON PERES. SOLICITANDO

.PROVlDENCIAS NECESSARIAS A CORREÇÃO DA EMENDA 12 - PLEN.
.. 'Ú>SF 20 OR PAG 16827 E 16128.

19 Os 19')7 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSóES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 19 DE AGOSTO DE 1997. E
ENCAMINHADO.~ CCJ PARA EXAME DAS EMENDAS DE PLENARIO.

21081997 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
O RELATOR EMITE RELI.TORIO CONCLUINDO O SEGUINTE: PELO

ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) EMENDAS. PELO ACOLHIME!'lTO
PARCIAL DE J() (EMENDAS) E PELA REJEiÇÃO DE 35 (TRINTA E
CINCO) EMENDAS: E AINDA. PELA APRESENTAÇÃO DE 12 (DOZE)
EMENDAS DE REDAÇÃO. EMENDAS ACOLHIDAS: 16. 2~. 27 E 48:
EMENDAS ACOLHIDAS PARCIALMENTE: 112. 03. 114. <J~. 14. 18.
23.24.30 E 42: EMENDAS'REJEITADAS: 06. 07. 08. 09. lU.
11. 12. 13. 15. 17. 19.20.21. 22. 26. 2R. 29. 31.32.
33.34.35.36.37. jh. 39. '0. 41. 43. 44. 45. 46. 47.
49 E 50: EMENDAS DE REDAÇÃO APRESENTADAS PELO RELATOR:
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58: 59. 60. 61.E 62.

21 08 1997 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CC!) .
A PJl!õSIDENCIA CONCEDE VISTA COLETIVA DA PROPOSIÇÃO PELO
PRA20 REGIMENTAL DE 05 (CINCO) DIAS.

27 os 1997 (SF) ·COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CC!)
APOS O PRAZO REGIMENTAl. CONCEDIDO A VISTA: O RELATOR
REfORMULA O RELI.TORIO. NOS TERMOS DO SEGUINTE:
EMENDAS ACOLHIDAS: 27 E 4S: EMENDAS REJEITADAS 06. 07.
OS. 10.11. 12. 13. 15. 17.19.211.21. 22. 26. 28. 29
31..32.33: 34. 35. 36. 37. 3S. 39. 40. 41. 43.44.45.
46.47.49. 50.05. 16. 24. 25: EMENDAS ACOLHIDAS
PARCIALMENTE 02. 03. (14. 14. 18,23.30 E 42: EMENDAS
DE RE['AÇÃO APRESENTADAS 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
59. 6<1, ~ I E 62 (FICA PREJUDICADA A DE NUMERO 60).

27.08 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCI)
DURANTE A DISCUSSÃO FoRAM APRESENTADOS OS SEGUINTES
REQUERIMENTOS DE DESTAQI)ES: I) PELO SEN EPITACIO
CAFETEIRA - (EXPRESSÃO 00 SUBSTITUTIVO): 2) PELOS SEN
NEYSUASSUNA. IOSAPH..,T MARINHO E RAMEZ TEBET - EMENDA

18' RE<"la,RI~IENTOSI" 1:114' "I'J.A SEI' ReGINA ASSUMPÇÃO E
JOSE EI)[jARDO 1>l/TllA - E~lENJ)A li; REQUERIMENTO 11; A 13)
PEI.O SEI'.' JOSE EDUARDO DUTRA - EMENDAS 119. 111. 1(,. 18.
1').21. 24. 2;. 2; E 311. REQt:f,IlIMENTO 14) PELO SEN
BELLO PARGA - EMENDA 47 REQUERIMENTO I;) PELO SEN
ROMEU TlJMA - EMENDA 2". REQUERIME!<'TO 16 E J7) PELO SEN
ROBERTO FREIRE - EXPRES~ÓES CONTIDAS NO SUBSTlTlJ'IVO).

27UR 19')1 (SflCOM.CONSTITUIÇAOEIUSTIÇA (CCI)
. EM FASE DE VOTAÇÃO E APROVADO O SUBSTITUTIVO DO RELATOR.

RESSALVADOS OS DESTAQGES A COMISSÃO RESTABELECE A
REDAÇÃO CONTIDA NO SUIISTlTUTIVO UI - CCI. AO PARAGRAFO
NONO DO ARTIGO 411 DA CONSTITUIÇÃO. P.~SSANDO A VOTAÇÃO DOS
DESTAQUES. E REJEITADO O REQUERIME!'lTO '''I: E. APROVADA
A EMENDA 38. DESTACADA PELO REQUERIMENTO <J2.
NESTA FASE O SR. PRESIDENTE ENCER1L~ A REUNIÃO. TENDO
EM VISTA TER SIDO INICIADA A REUNIÃO DO CONGRESSO
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NACIONAL CONVOCADA P.~R~ ESTE HORARIO. FICA ADIADA A
VOTAÇÃO DA MATERlA P.~R.~ A PROXIMA REUNIÃO ORDI:<ARIA

li) (1'11991 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
EM REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA. E REINICIADA A VOTAÇÃO
DAS EMENDAS DESTACADAS. FICAM REJEITADAS AS EMENDAS "9.
lO. IR. 1'1.21.)11 E ~1. RETIR.WOS PELO SEUS AUTORES OS

li) ("' 1~};SJs'i~g~i;I~~~~~i~i~iC:iit~T:~A (CCJ)
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO
DAS EMENDAS 16.21. lK E ~K, APROVAÇÃO PARCIAL DAS
EMENDAS lI2.1I), lI~. I~. 2l E ~1. REJEIÇÃO DAS EMENDAS
05. (kí. 07. (lS. 09. 10. n. 12. 13. l:i. 16. 11. 18, 19.
20.21. 22. 2-1. 2:', 28.19. 30. ~L n. :;3. ~·L 35. 36,
37. 39.-1U• .tI. ~H. -1-1. 45. -16. -17. 49 E;\()
EMENDAS DE REDAÇÃO OFERECIDAS 51. 52. 53. 5~. 55. 56.
51. 5K. 59. 60. 61 E 62 (FICOU PREJUDICADA A EMENDA 6<1).
APRESENTANDO O RELATOR. UM UNICO TEXTO. COM OS ACRESCIMOS
E ALTERAÇÓES QUE VISAM O SEU APERFEIÇOAMENTO. CONFORME

..o DISPOSTO NO ARTIGO 1)). PARAGRAFO SEXro DO REGIMENTO
INTERNO DO SENADO FEDER.~L

lI5119 1'191 JSF) PLENARIO {PLENJ
LEITURA PARECER ~6S· CCJ. FAVORAVEL.I'OS TERMOS DO
SUBSTITlJrlVO QUE OFERECE (fS. 991 A 1lJJ7)
(fRAMITANDO EM CONJUNTO COM A PEClIlIfll~ 19%).
DSF 06lJ9 PAG JR26J A 183<15

0509 1'191 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA

lI5 lI9 1991 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI FOLHA DE VOTAÇ.~O COI'FORME FLS. IlI)1

lIS Wl 1991 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLSI
PROCEDIDA A RENUMERAÇÃO DAS FLS. DO VOLUME V DA PRESENTE
MATERlA PARA REPOSICiONAMEI'TO DO PARECER APROVADO PELA
CCJ E DOS DOCV~1lZNTOS REFERIDOS ~ú ART. :;tl. rARAGRAfl)
UNICO. DO REGIMENTO II'TER."I0

llJ (l'J 1991 (SF) PLENARIO <PLENI
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TL'R!')O (TRAMITANDO
EMCONJUi'{fOCOMAPEC<KKtf.lI'J%1

llJ lI9 1991 (SFI PLENARIO (PLEN)
LEITIJR.A E APROVAÇÃO DO RQ. 57K. DO SEN JOSE ROBERTO
ARRUDA. DE RETIRADA DA E~IEXDA )1,· PLE". DE SUA AUTORIA,

lU 111) 19')7 (SFI PLENARIO (PLEN)
LEITIJRA DOS RQ 63S A6K). TODOS DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO. SENDO OS DE N" 6)S. 6;1. 65) E 1>6). DO SEN
RONALDO CUNHA LIMA. REFERENTES. RESPECTIVAMENTE. A
EXPRESSÃO 'E PENSIONISTAS' CONSTANTES DO PARAGRAFO
PRIMEIRO DO ART. ~lI DA COI'STITUIÇÃO FEDERAL. MODIFICADO
PELO SUBSTITUTIVO. A SUPRESSÃO DA ALlNEA 'B' DO INCISO
111 DO ART. S" E A ALlNEA 'B' DO INCISO I DO § I· DO
MESMO ART, S' DO SUBSTITUTIVO. A SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO
'COM PROVENTOS CALCULADOS DE ACORDO COM O ART. ~1I. *~"
CONSTANTE DO ART. W DO SUBSTlTl:TIVO. E A EMENDA
II • PLEN. RQ ")9. DO SEN LI;VY DIAS. REFERENTE A
EXPRESSÓES '... E PENSIONISTAS "NÃO INCIDINDO

. CONTRIBUiÇÃO SOBRE APOSENTADORIA E PENSÃO DE VALOR IGU.~L

OU INFERIOR AO LIMITE MAXIMO ESTABELECIDO PARA OS
BENEFICIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DE QUE

TRATA O ART. 201' CONSTANTE DO § I" DO ART. ~O. NA
REDAÇÃODADA PELO SUBSTITUTIVO. RQ.1>10. (,;6 E 65K. DO SEN
ANTONIO CARLOS VALADARES. REFEREI':TES RESPECTIVAMENTE. AO
§ 4" 1)0 ART. 411 DO SUBSTITUTIVO. A EXPRESSÃO '.. E O
AR'I 15'. ~ 2".11' CONSTANTE DO ART, !S DO SUBSTITUTIVO.

E A EMeNDA 7 - PLEN. RQ (1.1 I. (1.12. h.l7, (,~1.1lt'.I. 1,61.
665. "6 E "NJ. DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA. REFERENTES. •
RESPECTIVAMENTE. AO § ~., DO .ART ~"COl'STAlo.'ll' DO ART I"
DO SUBSTITUTIVO. AO *12 DO ART 41' CO-"SrANTE DO ART I"
DO SUBSrITUTIVO, AO INCISO 11 DO § 1· DO ART 201
CONSTANTE DO ART. I' DO SUBSTITIJI'I\'O, A EXPRESSÃO'
NO QUE COUBER' CONSTANTE DO • 2' DO ART s·' DO
SUBSTITUTIVO, E AS EMENDAS 9. io. 1'1.11 E lO - PLEK
RQ. 6~). 6~5 E 655. DO SEN FERNANDO BEZERRA. REFERENTES.
RESPECTIVAMENTE. ~ EXPRESSÃO 'RECEITA' CONSTANTE DA
ALINEA 'B'.INCISO 1.00 ART 1')5. CONSTANTE DO ARIT. I"
DO SUBSTITUTIVO, AO ART 11, E SEU PARAGRAFO UNICO DO

SUBSTITUTIVO. E AO INCISO IV DO ART 1'15. CO:<STA"TE DO
ART. I" DO SUBSTlTUTI~O. RQ ,,~~. DO SE-" GILVAM BORGES.
REFERENTE ~ Sl'PRESSAO DO INCISO 11 DO ART 1'15 DA
CONSTITUIÇAO FEDER.AL. MODIFICADO PELO SUBSTITUTIVO: OS
RQ. 6M, E 66K. DO SEN JOSE lGNAeIO FERREIRA. REFERENTES.
RESPECTIVAMENTE. AS EXPRESSÕES 'INCLL:IDOS OS RESULTANTES
DE ACIDENTES DO TRABALHO' CONSTA-"TES DO INCISO I DO ART,
201 DO SUBSTITUTIVO. E A EMEl'DA 25 .PLEN. O RQ (,~K. DO
SEN ROBERTO FREIRE. REFERENTE AOS PARAGRAF<JS 6· E 1" DO
ART 5S. CONSTANTE DO ART. 5" DA PEC lKl"l~ 19%. O RQ. '
6-19. DO S~N SERGlQ MACHADO E OGTROS LIDERES. REFERENTE A
EXPRESSA0 'COMPLEMEJ'TAR' COlolSTANTE DO ART l~S. DO ART.
2· DO SUBSTITUTIVO, O RQ. 65<1. DO SEN \\'ALDECK ORNELAS.
REFERENTE AO ART 2~K CONSTA!':TE DO ART 2" DO
SUBSTITUTIVO, O RQ. 6;.1. DO SEN EteIO ALVARES E OUTROS
LIDERES. REFERENTE AO ART. 16 E SEU PARAGRAFO UNICO DO
SUBSTITL'TIVO, O RQ 651. DO SE!': CARLOS PATROCINIO.

lU li'! 1991 (SF) PLENARIO (PLENI
REFEREl\'TE A EMENDA 6 ~ PLE!\: OS RQ. (.;'1). (16-1. (170 A 672 .
674.611 E 6SI. DO SEN SEBASTIÃO ROCHA. REFERENTES..
RESPECTJVAMENTE AS EMENDAS 7. !7. ~q AO:;"',;li) E
~5 - PLEN. O RQ "",O. DO SEN LliClDIO PORTELLA. REFERE!\TE
A EMENDA S • PLElol. O RQ I,,,,, DO SEN EDI'.ARDO SUPLlCY. •
REFERENTE A EMENDA 211 - PLEl'. OS RQ (.~';: E h75. 9A SEN
JUNIA MARISE. REFERE>1TES RESI'ECTIVA~lE!\TE, AS EMEI\DAS))
E 3-1 - PLEN; OS RQ t,76. 67~ A (I~W E (,~1. DA SE!': E:\lILIA
FERNANDES. REFERENTES. RESPECTIVAMENTE. AS EMElolDAS )9 A
-11. -lS E -16-PLEN, EORO_ 6H:1. DO 5EN JOSE ALVES,
REFERElo.'TE A EMENDA ~7 • PLE"

lU 09 1'N7 ISFI PLENARIO <PLENI
LEITURA E APROVAÇAo DO RQ ""4. DO SE!': SERGIO :-lACHADO E
OUTR:0S LIDERES. SOLICITANDO O ADIA~IElo.TO DA VOTAÇÃO PARA A
SESSAO DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 1'1'J1. TENDO USADO DA . .
PALAVRA OS SE, ELCIO AL \·,'.RES E JOSE EDl'ARDDO DUTRA
DSF II U9 PAG J8:"2J A l~:i:-I!

RETIFICAÇÃO FEITA NODS!- 11 Ut) PAG IXú;-1
RETIFICAÇÃO FenA:\O osr :.1 (i'; PAG l:-;;.::;X

11O'J 1991 (SF) SUBSEC COORD LEGISLATIVA <SF1ISSCLSI
A PRESIDENCIA DETERMINA O AGENDA~IENTO DA MATERIA PARA O
DIA 13 DE SETE!I.-1BRO DE 1l)1J7

23 09 1'J~7 (5F) PLENARIO (PLE~)

INCLUSÃO ORDEM !J9 DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO (TRAMITANDO
EM CONJUNTO COM A PEC lMXJl~ 1'~J6)

1) 09 1991 (SF) PLENARIO IPLE~J •
LEITURA OF In DE PJ'J1. DO RELATOR. S"N BENI VERAS.
PROPONDO ALTERAÇAO:-lO ~ 1'01'0 DO ART ~o DO PARECER
~"8· CC!. VISA"DO ACRESCER A EXPRESSÃO 'POSTERIORMENTE'

2:; 09 )1)1)7 (SF) PLENARlO (P!..E~) .
LEITURA E DEFERlME!\TO O RQ 7'N. DO SEN LUeIDIIYPORTEL' A
SOLICITANDO A RETIRAD.A DO N "',o. DE SUA AUTORIA. DE - .
DESTAQUE PAR.A \'OTAÇAO EM SEPARADO DA EMENDA S, PLEN

210'; 19')7 (5F) PLENARIO (PLE~J

LEITURA DOS RQ ,'I; A1'IS. TODOS DI; DESTAQCE PAR.~

VOTAÇAO EM SEPAR.~DO. SI;!':DO OS DE N ,9; E 7'IS. DO SElo:
JOSE EDUARDO DLTRA. RI;FEREI'TES. RESPECTI\'AMElo.'TE A
EXPRESSÃO 'INCLUSIVE' COXSl''\~TE DO *12 DO ART 40 Do
SUBSTITUTIVO (EMEt:DA 51· (TlJ. E A I'~IENDA 15 .PLE!':,
RQ 1%. D.o SEN JOSE IG:\A('IO FERREIRA REfERENTE A
EXPRESSA0 'E AO MO:-l'IA-"TE RESla.TANTE DA ADIrÃO D'
PROVENTOS DE I!':ATI\'II),\J)E CO~IIU:MI''':RA('ÃO DI' c ., ' ;)
ACUMULAV!'L l'A FORhL\ ULSTA (üI'STrn:I(,\O. IN,': ' <,'" CARG(,
EM COMISS.~O DECLARADO EM I.Ef DE Ll\'RC !\O~fE;'~. \t .
EXONERAÇAO. E DE CARGU EIEl'IVO' COXS·'A"rr. 00 § 12 DO ART
~o DO SUBSTITUTIVO. E°RI) 1'11. DO SL!': I\EY SUASSL:NA.
REFERENTE A EXPREssAo'L AO MO,TA:-ITI; RI;St:t'fAl'-TE DA ADiÇÃO

DE PROVENTOS DE INATIVIDADE COM REMUNERAÇÃO DE CARGO
ACUMULAVEL NA FORMA DESTA CONSTITUiÇÃO. INCLUSIVE CARGO
EM COMISS~O DECLARADO EM tEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇAO. E DE CARGO ELETIVO' CONSTANTE DO § 12 DO ART.

~o DO SUBSTITUTIVO.
1) 09 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)

COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO OF. SIN. DO SEN
BENI VERAS. RELATOR DA MA1CRlA. ENCAMINHANDO RETIFICAÇÕES
NO PARECER -I6ll- CCJ. REFERENTES AS EXPRESSÕES
'INCLUSIVE' E 'EXCLUSIVO' CONSTANTES. RESPECTIVAMEJo.'TE. DO
§ 12 DO ART. -«l. E DO INCISO 11 DO § 1" DO ART. 2111 DO
SUBSTlnmvo (EMENDA 51 - CCJ).

2309 1'J')1 (SF) PLENARlO (pLENI
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITI,'TIVO (EMENDA 51 - CC)).
RESSALVADOS OS RQ, DE DESTAQUE E AS EMENDAS. COM O
SEGUINTE RESULTADO, SIM 59. NÃO 12. TOTAL: 11. APOS
USAREM DA PALAVRA OS SES EDUARDO SllPUCY. JOSE EDUARDO
DUTRA. ffiJMBgl\TO LUCENA. JOSAPHAT MARINHO. SEBASTIÃO
ROCHA.lL'NIA MARIS!;. ANTONIO CARLOS V.~LADARES. EMILIA
FERNANDES E RAMEZ TEBE':'.

2309 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
A PRESIDENCIA TRANSFERE O TERMINO DA APRECIAÇÃO DA
MATERIA PARA A SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINARIA A
REALIZAR-SE AMANHÃ. 24 DE SETEMBRO DE 1997. AS IlKKI
HORAS. CÓNVOCADA NESTE OPORTUNIDADE.
DSF2~ (19PAG 19818 A 19841,

2~ 09 1991 (SF) PLENARlO (PLENl
IOUO INCLUSÃO ORDEM DO DIA CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO EM
PRIMEIRO TURNO (TRAMITA:-IDO EM CONJIJNTO COM A PEC (KKJI~

1996)
24 (l'J 1991 (SF) PLENARlO (PLENI

1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA A PREJUDICIALIDADE DO
RQ. 195. DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA
EXPRESSÃO 1NCLUSIVE' CONSTANTE DO § 12 DO ART. ~O DO
SUBSTInmVO APROVADO (EMENDA 51 - CC)).EM VIRTUDE DE JA
TER SIDO CONTEMPLADO EM RETIFICAÇÃO ENCAMINHADA PELO
RELATOR AQUELE SUBSTlnmvo

24 (1'1 l'ln (SF) PLENARlO (PLEN)
• IlKK) LEITURA E DEFERlME!\TO DO RQ. 802. DO SEN JOSE

IGNACIO FERREJRA. DE RETIRADA DO RQ. 7%.
2H"1 1991 (SF) PLENARJO lPLEN) ~

11IfK) VOTAÇÃO '!PROVADOS. EM GLOBO. os RQ. DE DESTAQUE 1>1,.
64S. 6511. 6.'S. 65R. 661. 662. 665. 667 A 669. 61).614.
617. 618 E 791:FICANDO PREJUDICADOS os RQ. 659. 672 E
616.

2~ (19'1991 (SF) PLENARlO IPLEN)
1<100 VOTAÇÃO REJEIT.WOS. EM GLOBO. os RQ. DE DESTAQUE
6)R A 6-I2.1>1~ A 6~9. 651 A 65~. 656. 6S1. 663, 66-1. 666.
6;(1.671. 675. 679. 680. 682, 683 E 798

24 (19 19'n (SF) PLENARJO (PLEN)
IlIOU VOTAÇÃO REJEITADO O RQ. 631. .~POS US".I\ DA PALAVRA
A SEN EMitiA FERNANDES.

2~.11'l I'J91 (SF) PLE!oI.ARlO (PLEN)
lUOO VOTAÇAO APROVADA.~ EXPRESSA0 'RECEIT.~' CONSTAJo.TE
DA ALINEA 'B' DO INCISO I DO ART. 1'15 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL. NA REDAÇÃO DADA PELO ART. I· DO SUBSTITUTIVO DA
CCJ (EMENDA 51·CC1).DESTACADA PELORQ. 6~3. COMO
SEGUINTE RESULTADO' SIM 6S. NÃO S. 1'01'ALm 1l1. APOS USAR

. DA rALA\IRA O SEN FERNANDO BEZERRA.
24 09 1'J')1 (SF) PLENARlO (PLEN)

1000 VOTAÇÃO REJEITADO O INCISO IV DO ART. 19S DA
CONSTITlJIÇÃO FEDERAL. CONSTANTE DO ART. I" DO
SUBSTITUTIVO DA CCJ (EMENDA 51). DESTACADO PELO RQ. 6-1;.
COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 21. NÃO ~I. ABST.~.
TOTAL~ 72. APOS USAREM DA PALAVRA os SEN FERNANDO BEZERRA
E ROBERTO FREIRE.
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2~ 119 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
UKK) VOTAÇÃO APROVADA AEXPRESSÃO 'INCLUIDOS os
RESULTANTES DE ACIDENTES DE TRABALHO'. CONSTANTE DO
INCISO! DO CAPUT DO ART. 2111 DA CONSTITUIÇAó FEDERAL. NA
REDAÇAO DADA PELO ARI I' DO SUBSTITUTIVO DA CCJ
(EMENDA SI). DESTACADA.PELO RQ. G~(•. COM O SEGUINTE
RESULTADO; SIM SG. NÃO J3. ABST 2. TOTAL- 71. APOS USAR
DA PALAVflA O SEN JOSE IGNACIO FERREIRA. TENDO O RELATOR.
SEN BENJ VERAS. PRESTADq ESCLARECIMENTOS SOBRE AMATERIA

2~ 119 1997 (SF) PLENAIUO (PLEN) '.
UKKI VOTAÇÃO RE/EITADO O ART 2~H. CONSTANTE DO .\RT 2"

DA'REDAÇÃO DADA PELO SUBSTITUTIVO DA CcJ(EMENDA SI).
DESTACADO PELO RQ. 650. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 7.
NÃO 65. ABST 2. TOTAL~ 71. APOS USAR DA PALAVRA O SEN
WALDECK 0RNELA5. TENDO O RELATOR. SEN BENI VERAS.
PRESTADO ESCLARECIMENTOS SOBRE A MATERIA.

2~ 119 1997 (SF) PLENARlO (Pi.EN)

1000 LEITURA E APRDVAÇÃO DO RQ. 803. DO SEN JOSE EDUARDO
DUTRA. SOLICITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DA EMENDA 21.
DESTACADA PELO RQ. 667.

2~ 09 1997 (SF) PLENARIO (PlEN)
1000 VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 21 ·PLEN. DESfACADA. COM
O SEGUINTE RESULTADO: SIM 29. NÃO ~O. ABST. I. TOTALm 70.
AroS USAR DA PALAVRA O SEN JOSE EDUARDO DuniA.

2~ 09 1997 (SF) PLENARlO (PI.EN) .... .
1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA A PREJUDICIALIDADE DO ART.
IGE·SEU PARAGRAFO UNICO. DESTACDO PELO RQ. GSS. EM
VIRTUDE DA REJEIÇÃo DO INCISO IV DO ART. 195. CONSfANTES
DO SUBSTITUTIVO DA CCJ (EMENDA SI): APOS USAR DA PALAVIlA.
O SEN FERNANDO BEZERRA. TENDO O RELATOR. SEN BENI VERAS.
PRESTAno ESCLARECIMENTOS SOBRE A MATERIA.

2~ 091997 (SF) PLENARlO {PLEN}
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 80~. DO SEN JOSE IGNACIO
FERREIRA. SOLICITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DA EMENDA
25 - PLEN. DESTACADA PELO RQ. G68.

2~ 09 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)

1000 VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA 25 - PLEN. DESTACADA. COM
O SEGUINTE RESULTADO; SIM 59. NÃO lO. ABST. I. TOTAL= 70.
AroS USAREM DA PALAVRA OS SEN JOSE IGNACIO FERREIRA.
ROBERTO FREIRE. JOSE EDUARDO DUTRA. JOSE SERRA.
ESPERlDlÃO AMIN E ANTONIO CARLOS VALADARES.

24 09 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 7 - PLEN. DESTACADA PELO
RQ 658. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 27. NÃO 41.
TOTAL= 68. AroS USAREM DA PALAVRA OS SEN ANTONIO CARLOS
VALADARES E ROBERTO FREIRE.

2409 1997 (SF) PLENARlO (pLEN)
IODO VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 9· PLEN. DESTACADA PELO
RQ. 661. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 17. NÃO 47. .
TOTAL= 6~. AroS USAR DA PALAVRA O SEN JSOE EDUARDO DUTRA.

2~ 09 li~~~~:kgr~g:;l~ A EXPRESSÃO '.. E AO MONTANTE
RESULTANTE DA ADiÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE COM
REMUNERAÇÃO DE CARGO ACUMULAVEL NA FORMA DEsrA
CONSTITUIÇÃO. INCLUSIVE CARGO EM COMISSÃO DECl.ARADO EM
LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO: E DE CARGO
ELETIVO' CONSTANTE DO § 12 DO ART. ~o DO SUBSTITUTIVO DA
CCJ (EMENDA SI). DESTACADA PELO RQ. 797. COM O SEGUINTE
RESULTADO SIM 62. NÃO 5. TOTAL= 67. AroS USAREM DA
PALAVRA OS SEN NEY SUASSUNA E JADER BARBALHO.

24119 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) .
UKlO VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA !O - PLEN. DESTACADA PELO
RQ. 662. COM O SEGUINTE RESULTADO. SIM 22. NÃO~3.
TOTAL= G5. AroS USAR DA PALAVRA O SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

. FICANDO PREJUDICADA A EMENDA 19 - PLEN. DESTACADA PELO
RQ.66S.

H 1191997 (SF) PLENARlO CPLEN) .
1000 VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 311 - PLEN. DESTACADA PELO
RQ. 669. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 15. NÃO~3. TOT..\L=
58. AroS USAR DA PALAVRA O SEN JOSE EDUARDO DUTRA. TENDO
O RELATOR. SEN BENI VERAS. PRESTADO ESCLARECIMENTOS
SOBRE A MATERIA.

2~ 119 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
lOOlI VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 33 • PLEN. DEsrACADA PELO
RQ. 673. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 11. NÃO 45.
ABST. 2. TOTAL-58. AroS USAR DA PALAVIlAA SENJUNJA .. ,
MAR/SE. TENDO O RELATOR. SEN BENI VERAS. PRESTADO
ESCLARE(;IMENTOS SOBRE A MATERlA. FICANDO PREJUDICADA A
EMENDl3~ • PLEN. DESTACADA PELO RQ. 67~. .

2~ 09 1997 (SF) PLENARlO (PLEN) •
1000 VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 39 • PLEN. DEsrACADA PELO
RQ. 677. COM O SEGUINTEB RESULTADO: SIM 16. NÃO 3H.
TOTAL- 54. AroS USAR DA PALAVIlA O SEN SEBASTIÃO ROCHA.
TENDO O RELATOR. SEN BENI VERAS. PRESTADO r;SCLAREClMENTOS
SOBRE A MATERIA.

2409 1997·(SF) PLENARlO (PLEN).
1000 VOTAÇÃO REJEITADA A' \ ~II· PLEN. DE5TACÀDA pEio.
R:Q. 678: COM O SEGUINTE RI . ,()Q; SIM 21. NÃO 33. ABSf.

I. TOTAL=5S. Al'QSUSAl\EM DAPALAVIlA A SENEMILIA •
f5:~~~~ADER BARBALHO. SEBAsTIÁO ROCHA E

_ -l~ 09 1997 (SF-) PLENARlO lPLEN)

FICAM~REJUDICADAS A PRESENTE PEC E AS EMENDAS NÃO
DESTACADAS A ELA OFERECIDAS. BEM COMO A PEC OOOI~ 1996. .'
QUE TRAMITA EM CONJUNTO. TENDO OS SEN RONALDO ClJNHA LIMA
EDISDN LOBÃO E SERGIO MACHADO. TENDO O SEN FRANCELlNO •

2~ 09 I::'~~~~~~~~ A MESA DECLARAÇÃO DE VOTO. .

1000 DESPACHO A CCJ. PARA A REDAÇÃO PARA O SEGUNDOTURNQ
2~ 09 1997 (SF) PLENARlO (PLEN) .

1000 LEITURA PARECIl. 527 • CCJ. OFERECENDO A REDAÇÃO DO .
SUBSTITUTIVO DO SENADO A MATERlA PARA O SEGUNDO TURNO.
RELATOR SEN BENI VERAS..

2~ 09 1997 (SF) PLENARJO {PLENl
1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA QUE A MATERlA RETORNAR.~ A
ORllEM DO DIA. PARA O PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO. EM .
SEGUNDO TURNO. NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 1997. TENDO SVA
VOTAÇÃO PREVISTA PARA A SESSÃO DO DIA os DE OUTUBRO
DE 1997.
DSF 25 09 PAG 19910 A 19969.

02 lO 1997 (SF) PLENARlO (PLEN) •
INCLUSÃO ORllEM DO DIA DlSCUSSAO SEGUNJ?OJURNO..DO.
SUBSTITIJTlVO A PEC (KH133 19% (pRIMEIRA 5ESSAO):

0210 1~=~~~~~~~)DOMINlSTROANTONIODEPADUA
RIBEIRO VlCE-PRESIDE"'TE NO EXERCICIO DA PRESlDENCIA DO
SUPERlÓR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXPRESSANDO APOIO:'í.
DELIBERAÇÃO DO SENADO QUANTOA MATERlA.

02 lU 1';j;~'6~Lp~~(~~kMEIRO DIA DE DISCUSSÃO. OS SEN
OSMAR DIAS E JOSE EDUARDO DUTRA.
DSF 03 1Il PAG 20788 A 20793.

07 lO It~~:.t~15~~~~ ~~rÁ DISCUSSÃO SEGIJND9 TURNO. DO
SUBSTITUTIVO A PEC (){H133 1996 (SEGUNDA SESAO)

07 lO 1~;~'6~~~~ ~~L:ÓUNDO DIA DE DISCUSSÃÓ OS SEN
SEBASfIÃO ROCHA E JOSE EDUARDO DUTRA. TENDO O PRESIDENTE.
SEN ANTONIOCARLOS MAGALHÃES PRESfADO ESCLARECIMENTOS
ACERCA DA TRAMITAÇÃO DA MATERlA.

Il7IO I~~~~=N~~~~)A 5 _PLEN..DO SEN JOSE EDUARDO
DUTRA E OUTROS
DSF08 IUPAG21111lA2I1lS.:

08 IUI~~~~15~~~~ ci~~rÁ DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO. DO
SUBSTITUTIVO A PEC "8133 1996 (TERCEIRA E ULTIMA SESSÃO).

·118 1Il I~~~~F~~~=~. ~~iOR D~MA~A. ESCLARECE AO
PLENARlO QUE. EM VIRTUDE DA REJEIÇAO DO IJ:lClSO IV DO ART.
195 DO SUBSflTUTIVO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO
(EMENDA I - CCJ). SAI DO REFERIDO TEXTO O ART. 16 E SEU
PARAGRAFO UNICO.

08 IUI~Il~~~~=~ ~:~:~CJ. CONCWINDO PELO ACOLHIMENTO
PARCIAL DA EMENDA I - PLEN.INTEGRAL DAS EMENDAS 2 E
3 _PLEN. E PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS ~ E 5 - PLEN.

08 1Il1~I~~t~iJ.~~~~)EM SEGUNDO TURNO. AroS USAR DA
PALAVRA O SEN JOSE EDUARDO DUTR.~.

08 1Il1997 (SF) PLENARlO (PLENl .
. USAM DA PAlAVIlA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS SEN

EPITACIO CAPETElRA. RONALDO CUNHA LIMA. JOSE IGNACIO
FERREIRA. JOSAPHAT MARINHO. BERNARDO CABRAL. JEFFERSON
PERES. ROBERTO REQUIÃO. FRANCELlNO PEREIRA.pSMAR DIAS.
EDUARDO SUPLlCY. EMiLIA FERNANDES. ESPERlDIAO AMIN. JOSE
SERRA. CARLOS WILSON. ROBERTO FREIRE. ADEMIR ANDRADE.
LUDIO COELHO E BENI VERAS. TENDO O PRESIDENTE ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES PRESTADO ESCLARECIMENTOS SOBRE o
PROCESSO DE VOTAÇÃO DA MATERlA.

08 lU 1997 (SF) PLE.IolARIO (PLEN) •
LEITURA RQ. 835. DO SEN ANTONIO CAR!-0S MAGALHAES.
SOLICITANDO DESTAQUE P.AJlA VOTAÇAO EM SEPARADO DA
EXPRESSÃO 'NO QUE COUBER' DO INCISO VI DO ART. 93
CONSfANTE DO ART. PRJMEIRO DO SÚBSTITUTIVO A PROPOsrA.

na 1lI 1·J'J7 (SF) PI.ENARIO (PLEN)
SÃO SUSCITADAS PELOS SEN JADER IlARBALllO E RONALDO CUNHA
LIMA. E PELO SeN EPITAClO CAFETEIRA. QUESTÓES De ORDEM
ACERCA DA ADMISSIBILIDADE De REQUERIMeNTOS De DeSTAQUE
PARA VOTAI;ÃO EM SEPARADO E DA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS NA
FASE De VOTAÇÃO. EM SEGUNDOTVRNO. DE PROPOSTAS De EMel'D.\
A CO:olSflTUU;Ao. NÃO SENDO AS REFERIDAS QUESfÓES DE ORDE),!
ACATADAS PELA PRESIDEl':ClA. APOS SEREM CONTRADlTADAS PELOS
SEN JOSE EDUARDO DUTRA E A1'o'TONIO CARLOS MAGALllÃES. E
PRESTAREM ESCLARECIME1'o'TOS O SEN JOSE SERRA. JADER
BARBALHO E!OSAPllA..MARINHO. TENDO O SEN EPITACIO
CAFETEIRA RECORRIDO DA DECISÃO DA PRESIDENCIA. E SeNDO A
MESMA RATIFICADA PELO PLENARIO. COM O SEGUINTE
RESULTADO: SIM 55. NÃO I I. ABST. OI. TOTALs 67. AroS
USAREM DA PALAVRA OS SEN HUGO NAPOLEÃO. JADER BARBALHO E
JOSE EDUARDO DUTRA.

OH lU 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)

~:is~~::g~~~g~~:'~o~~:~~p~g~~~~~~DO.
DO ART. OITAVO DO SUBSTITUTIVO A PROPOSTA.

08 UI 19'J7 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DOS RQ. 83G E 837. DO SEN JOSE
EDUARDO DUTRA. SOLICITANDO DESTAQUES PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO. RESPECTIVAMENTE. DO PARAGRAFO NONO DO ART. ~2.
CONSTANTE DO ART. PRIMEIRO DO SUBSTITUTIVO A PROPOSTA. E
DA EXPRESSÃO 'PARAGRAFO DEClMO DO ART. 42' CONSTANTE DO
ART. 17 DO SUBSTITUTIVO A PROPOSTA.

08 10·1997 (SF) PLENARIO (PLEN) . -
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITIJTlVO. EM SEGUNDO TtJRIlIO,.
RESSALVAODS OS DEsrAQUES E AS EMENDAS DE REDAÇÃO. COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM~. NÃO 13. ÁBST. OI. TOTAL- 68.

OH IUI~~T~2{0LE~~';,ri~~~RESSÃO 'NO QUE COUBER' DO INCISO
VI DO ART. 93 CONSTANTE DO ART. PRIMEIRO DO SUBSfITIJTlVO
A PRoPOSfA. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM ~O. NÃO 27.
ABST. 02. TOTAL= 69. AroS USAREM DAPALAVRA OS SES
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. JADER BARBALHO. EPITACIO
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CAFETEIR.~. HUGO NAPOLEÃO. JOSE EDUARDO DUTRA. ROBERTO
FREIRE E JOSE IGNACIO FERREIRA.

08 lU 1997 (SF) PLENARJO (P,LEN)
VOTAÇÃO REJEITADA A;xJ>RESSÃO 'NO QUE COUBER' CONSTANTE

. DO PARAGRAfOSEGUNDO DO ART. OITAVO DO SUBSTITU11VO A
PROPOSTA. COM O SEGUINTE RESULTADO' SIM 39. NÃO 27.

ASST. 02. WTAL~68.
IIK 1111997 (SF) PLEJ'ARJO (PLEN)

VOTAÇÃO REJEITADO O PARAGRAfO NONO DO ART. 42 CONSTANTE
DO ART. PRIMEIRO DO SUBSTITUTIVO A PROPOSTA. COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM 42. NÃO 25. ABST. llI. TOTAL- 68,
APOS USAREM DA PALAVIlA OS SEN JOSE EDUARDO DUTRA.
BERNARDO CABRAL E JADER BARBALHO.

<18 W 1997 (Sf) PLENARlO (PLENJ
VOTAÇÃO REJEITADA A El\'PRESSÃO ·PAR....GRAFO W DO ART. 42'
CONSTANTE DO ART. 17 DO SUBSTITUTIVO APROPOSTA. COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM 4·~. NÃO 16. ABST. <Ir. TOTAL~62.
APOS USAREM DA PALAVIlA OS SEN JOSE EDUARDO DUTRA E HUGO
NAPOLEÃO. E O RELATR. SEN BENI VERAS.

IIK 1U19'J7 (SF) PLENARIO (PLENI .
VOTAÇÃO APROVADAS, EM GLOBO. AS EMENDAS /.2 E 3 • PLE!':.
DE PARECER FAVRAVEL. NOS TERMOS DO PARECER 59~ • CCJ.
COM O SEGUINTE RESULTADO, SIM 56. ABST 111. TOTAL~57.
APOS USAR DA PALAVIlA O RELATOR. SEN BENI VERAS,

IIK W I\m (SI') PLENARJO (PLEN)
VOTAÇÃO REJEITADAS. EM GLOBO. AS EMENDAS 4 E ~.- PLEN. DE
PARECER CONTRARIO. COM O SEGUINTE RESULTADO, SIM 15.
NÃO 36. ABST, llr. TOTAL- 52.

'118 III 1997 (SI') PLENARJO (PLENl •
SÃO ENCAMINHADAS AMESA DECLARAÇÕES DE VOTO DOS SEN
RONALDO CUNHA LIMA. ELCJO ALVARES. JOSAPHAT MARINHO E
JOSE SERRA

118 1111997 (SI') MESA DIRETORA •
DESPACHO A CCJ. PARA A REDAÇAO FINAL,

118 111 1')97 ISF) PLENARIO (PLENl
LEITURA PARECER 5% - CCJ. OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL.
RELATOR SEN BENI VERAS. .

IIH /0/997 (SF) PLENARJO iPLENI .
. VOT,AÇ1:-0 APROVADA A REDAÇÃO FINAL.'~EM D~BATEb _ , /q

llR lU I'm ACAMARA DOS DEPllTADOS COM O OFICIO SF!N"..L'~"Yf '. t

Oficio n- /O.rV (SFI

S.nhor Primeiro-SecretArio,

Encu.inho .. Vosu. Excelénci.. , • fia de ser
subaetidQ • revido da Cla,ara do. Depueadoa, o Subatitutivg do
Semdo j PropoJ!lta de !:lIend,a. Connituiç,lo n- 33, d. 1996
(n- 3;, de 1995, nessa Casa), constante doi aut6qrat'os junto.:
que ~ifica.o dsteu. de ,preYld!nc1& social, estabelece
norzllls de tnndç.to lIl: di .autra. providtncba".

I:a .nexo, resUtuo UII dos .ut6qratos "
Proposta or1qinária.

S.nado F_dual, .. lO de ol1t\1bro de 1"7

A Sua .Excelincia o 'SGhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Priaeiro-Secretirio da Claara do. Deputados

mMlSSÃO DE CONSTUUlCÃo E JUSTICA E DE REDACÃQ

I - RELATÓRIO

o Poder Executivo. através da Mensagem nD 306, de 1995,

remeteu a esta Casa a proposição legislativa que veio a dar origem i presente PECo Aqui

chegando a proposta foi eocaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação onde. aos 27 de abril1le 1995,. foi considerada admissivel para posteriores

discu5.'Ões, ainda que pesasse o voto em sentido contririo de virias de seus membros.

Posterionnente foi a PEC encaminhada à Comissão Especial criada "ad hoc", que deveria

se manifestar acerca de seu mérito no prazo de dez sessões. Esgotado o prazo sem

deliberação definitiva o emão Presidente da Casa, COm fundamemo no § 6· do ano 52 do

Regimento Intemo, determinou o envio da proposta ao Plenário, para apreciação da

matéria. Oferecido parecer em Plenário, e após sua' discussão e votação em dois turnos, a
PEC foi enviada ao Senado Fede~aI, aos 17 de julho de 1996.

No Senado Federal a proposta foi analisada. discutida, votada e.

finalmente. aprovada. nos lennos de substitutivo. no qual a vmào da Càmara dos

Deputados foi amplamente modificada.

Comparativamente, podemos dizer que a versão dada pelo

Senado Federal, em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados, compreende

muitas significativas alterações, dentre as quais podemos citar: imposição de restrições i

concessão de aposentadoria por tempo de serviço e aos valores pagos a esse titulo,

especialmente em relação a este último aspecto, no caso do regime dos servidores

públicos civis; previsão de constituição de fundo complementar para os servidores da

União, dos Estados e dos Municipios, cuja remuneração exceda ao teto de beneficios

pagos pelo regime geral de previdência social; redefinição da fonna de financiamento dos

Encargos Previdenciários da UlÚão (constituição de fundo próprio); e restrição à

panicipação de recursos públicos nos fundos de pensão, combinada com a revisão dos

beneficios, a fim de adequà-Ios atuarialmente aos ativos dos respectivos fundos.

Mais especificamente, e de acordo com estudo da Assessoria

TéclÚca desta Casa jà amplamente divulgado, podemos c :er que:

I. A proposta de réfonna da previdência social (PEC nD 33/95), aprovada pela Cimara

dos Deputados na sessão plenária realizaóa em 17 de ju:ho de 1996, manteve a eSlrutura

atual do sistema de previdência. baseado na diversidade de regimes e no financiamento

realizado pela via da repanição simples. A diversidade de regimes. contudo, fica limitada

às Irês definições: regime do servidor público civil (abrangendo os dos Estados, DF e

Municipios), do servidor militar e dos trabalhadores em gera!.

2. No regime ~s servidores públicos civis da União. dos Estados. DF e Municipios,

foram imroduzidas algumas alterações. quais sejam:
a) homogeneiza-se a proteção previdenciaria destinada aos

servidores publicas civis, nas esferas federal, estadual e municipal. mas pennite-se que

Estados e Municipios cobrem contribuições de seus servidores para financiar o regime em

seus respectivos âmbitos;

b) a unifonnidade intra-regimes 'alcança também os 'membros do

Poder ludiciario, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. os quais se aposentam,

atualmente. segundo critérios especificos e mais fav~râveis que os aplicados aos

servidores em geral;

c) introduzem-se mudanças nas regras de aposentadoria • o

direito a uma aposentadoria de valor igual ao da última remuneração tica condicionado ao

alendimento simultâneo das seguintes condições;

_ • c.1 ) 30 anos de contribuição, no <:asa das mulheres, e 35 anos

de contribuição. no caso dos homens;

- c.2) permanência de 10 anos no serviço público e, no minimo, 5

anos no cargo em que o servidor irá se aposentar.

O não atendimento ao último requisito faz com que o valor da

aposentadoria seja determinado com base na média das últimas 60 remunerações.

d) veda-se a acumulação de p,oventos de aposentadoria com

remuneração de cargo, emprego ou função. pública, ressalvados. os cargos

constitucionalmente acumuliveis (professores e médicos), os cargos eletivos e os cargos

em comissão de livre nomeação e exoneração. Atualmente não h:i restrição constitucional

expressa quanto a acumulação, embora o Supremo Tribunal Federal tenha. em qec .ão

recente. interpretado que é inconstitucional a acumulação. cabendo ao servidor o 'ireito

de opção; .

e) veda-se também, no âmbito de um mesmo regime. a percepção

de mais de uma aposentadoria, salvo se decorrentes do exercicio dos cargos mencionados

acima. Atualmente os segurados podem receber tantas aposentadorias quantos eles

consigam preencher os requisitos exigidos para ta!. Note-se que a vedação não é reslrita a

acumulação de aposentadorias. mas alcança os casos de percepção sucessiva;

t) elimina-se a possibilidade de concessão de aumentos

decorrentes da passagem do servidor para a inatividade. proibindo-se que o valor dos

proventos exceda a remuneração percebida pelo servidor quando em atividade;

g) proíbe-se a contagem de tempo de serviço em dobro, em

função de licença-prêmio não gozada;
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h) mantém-se a vinculação dos proventos de aposentadoria e

pensão ao componamento da remuneração dos servidores em atividade. para os que já se

aposentaram (direito adquirido), dando redação um pouco mais restritiva ao dispositivo

para aplicar-se aos que ainda irão se aposentar (exclusão de ganhos de produtividade).

3. No regime dos servidores publicos militares não é prevista praticamente nenhuma

mudança. Seus beneficios e regras para habilitação dos segurados para a percepção dos
mesmos deverão ser definidos em lei complementar. permanecendo_ até ai, válidos todos

os critérios atuais.
4. No regime dos trabalhadores em geral promove-se. em relação à situação atual. apenas

a substituição da expressão "tempo de serviço" por "tempo de contribuição". Nesse

aspecto. a PEC detennina que valerá. para fins de aposentadoria. o tempo de serviço

considerado pela legislação vigente. Estabelece. ainda, que lei complementar deverá

reconhecer como tempo de contribuição. o tempo de serviço com vinculo empregaticio.

admitindo-se os meios de prova aceitos na legislação em vigor, o tempo de serviço militar

obrigatório, o tempo em .gozo dos beneficios de aposentadoria por invalidez.

auxílio-doença e au><ilio-acidente, além do tempo de atividade rural. Fixa-se. no texto

transitório da Constituição. o teto do salário-de-beneficio. em valor correspondente a 10

salários minimos. Atualmente esse limite máximo de valor é fixado em lei ordinária e

corresponde a cerca de 8.6 s' 'ários mínimos.

S. O texto aprovádo no Senado Federal. aos 8 de outubro de 1997, por sua vez,

mantém do (exto da Câmara dos Deputados a diferenciação entre os regimes

previdenciários dos servidores publicos civis. dos militare, e dos trabalhadores em geral,

alterando contudo as regras para fins de aposentadoria e de determinação de seus valores.

São introduzidas as segu:ntes modificações válidas tanto para o regime dos servidores

civis quanto para o dos trabalhadores em· geral:

a) ..,tingue."" a.aposentadoria proporcional. concedida.após.~5

anos de serviço. para as mulheres. e após 30 anos 'aê' sei-Viço. p'arâ osnô'mens:

b) impõe-se limite de idade para fins de aposentadoria por tempo

de contribuição (ou de serviço,. sendo concedida apos 30 anos de contribuição e 55 anos

de idade. para as mulheres. e após 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. para os

homens;

c) extingue-se aposentadoria especial do professor universitário;

d) elimina-se a isenção fiscal prevista na Constituição Federal. ano

153. § 2°. inciso lI. para os aposentados com mais de 65 anos;

6. No caso especifico do regime dos servidores publicos civis são previstas as seguintes

mudanças:
a) proibe-se a acumulação de aposentadoria com a remuneração

de cargo, emprego ou função publica, ressalvados os cargos constitucionalnie~te
acumuláveis. cargos eletivos e cargos em comissão~

b) proíbe-se a acumulação de aposentadorias;

c) a aposentadoria por tempo de contribuição (tempo de serviçO)

e a pensão por mone terão valor integral somente para os servidores que receberem até o

valor máximo de beneficio pago .pela previdência social. podendo corresponder. para os

demais. de 70% a até 100% da última remuneração;

d) pennite-se li União. os Estados. D. F. e Municípios instituir

fundo de previdência para os seus servidores. a fim de complementar suas aposentadorias

que passarão a ter como iimite máximo o mesmo , .tabelecido para os beneficios da

previdência social (a vinculação do atual servidor a. fündo de previdência complementar

será facultativa).

7. No caso do regime dos servidores militares. o novo texto làZ aplicar a este apenas

algumas regras estabeletidas para o regime dos servidores civis. que são:

a) obrigatoriedade de contribuição dos inativos e pensionistas

para os que recebem acima do telO de beneticios da previdência social:

b) a pensão por mone terá seu \'alor calculado com base na

aposentadoria. podendo corresponder de 70% a 100% da remuneração do servidor;

c) a regra de reajustamento dos proventos assegura a paridade

entre remuneração e proventos, na fonoa da lei. devendo-se observar o limite máximo

previsto no ano 37. XI.

8. A proposta do Senado Federal detennina que ficam mantidas as regras ,"uais para os

segurados que já cumpriram com os requisitos para a percepção dos beneficios. Para os

demais que já estão vinculados aos regimes de previdência (regime dos servidores

publicos civis e regime geral de previdência social), apresentam-se regras de transição,

especialmente para os casos de aposentadoria proporcional e integral por tempo de

serviço. Assim, os atuais servidores públicos e os segurados do regime geral da

previdência social. a panir da publicação da Emenda constitucional. somente poderão se

apos~tar por t~mpo de serviço nas seguintes condiçães:

a) com proventos integrais. após S3 anos de idade, se homem, e

após 48 anos de idade. se mulher. desde que contem com 5 anos. no mínimo. no cargo em

que se dará a aposentadoria, e com aumento de 20"/0 no tempo de serviço que falta para

que os segurados cumpram com os requisitos atuais (30 anos de contribuição. para as

-mülhênis. e3S'ano;de contribuição. para os homens);

b) com proventos proporcionais. após 53 anos de idade. se

homem, e após 48 anos de idade, se mulher. desde que contem com 5 anos, no minimo.

no cargo em que se dará a aposentadoria, e com aumento de 40"/. no tempo que falta para

que os segurados cumpram com os atuais requisitos (25 anos de contribuição. para as

mulheres, e 30 anos de contribuição. para os homens;

c) para os professores. pennite-se um acrescimo de 17% no

tempo de serviço ..'<ercido na função de magistério. e d) pennite-se a acumulaç: J de

proventos com remuneração para os que estejam nessa situação até a data da pu' liçàção

da Emenda constilucional, sujeitando a soma de seus valores ao limite constitucional

previsto no ano 37, XI.

9. São .também introduzidas mudanças que afetam significativamente a legislação

referente aos fundos de pensão. a fim de pennitir a definição de u!" novo ordenamento

juridico para a previdência privada. corri ênfase nos. aspectos associados ã sua regulação

e fiscalização. As principais inovações consistem em:

'a)'limitaCse a panicipação de recursos publicQs (como patrocinadores). nos fundos de

pensão. na proporção igual á panicipação dos segurados;

b) exige-se a constituição de reservas para garantia dos benel1cios contratados:

c) assegura-se o pleno acesso dos panicipantes ás infonnações relativas á gestão dos

planos. bem como fica prevista a sua panicipação nos colegiados e instàncias de decisão:
d) detenoina-se que não integram o contrato de trabalho. as contribuições patronais. nem

os beneficios. nem as demais condiçães previstas nos respectivos planos. -

10. Do ponto de vista do financiamento. a proposta do Senado altera a proposta aprovada

na Câmara dos Deputados. basicamente. quanto por prever a conslttuição de fundos, nos

âmbitos da União. Estados. Distrito Federal e Municípios, integrados com os recursos das

contribuiçães destinadas aos respectivos regimes previdenciários dos servidores publicos

e por bens. direitos e ativos de qualquer natureza, para assegurar o pagamento de

aposentadorias e pensões por eles concedidas. Fundo equivalente é também previsto para

financiar os beneficios pagos pelo regime geral de previdência social.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

A matéria vem a esta Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação. a qual compete emitir parecer quanto à sua admissibilidade. a leor do que

estabelecem os arTs, ,~, lU. "b". e 202. caput. do Regimento Interno.
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Examinando a PEC n' 33, de 1995, e, principalmente a discussão

que a tem acompanhado ao longo de sua já longa tramitação pelo Congresso Nacional,

pudemos obselVar que as objeções levantadas contra a admissibilidade da proposta

legislativa são de duas naturezas distintas. A primeira diz respeito _a existência, em seu

bojo, de matérias diversas ao seu tema principal: reforma do sistema de previdência

social. Já o segundú obstáculo se refere a existência de eventuais direitos adquiridos que

seriam afetados caso fosse aprovado o texto proposto pel~ PECo Analisemos

separadamente os obstaculos apresentados. .

A cerca da primeira observação. cuja consequencJa seria ú

desmembramento da PECo por força do art. 57. m. do Regimento Interno da Casa.

Vejamo-lo:

"Ar/. 57. No desel/I'olvimemo dos seus trabalhos, as Comissões
o'!sen'Oriio as seguimes I/ormas:

III - qual/do diferemes matérias se euco/ltrarem /lum mesmo
projelO, poderão as comissões dividi-las para cOIIstituirem
proposições separadas, remete/ldo-as' à Mesa para efeito de
remtmeraçào e distrióuiçàO. H .

A primeira obselVação cabível, e que podemos depreender do

próprio texto do Regimento. é que o desmembramento é uma faculdade, não uma

obrigação regimental. É Uma possibilidade colocada á disposição das comissões, caso elas

julguem que desta forma seus trabalhos possam fluir mais livremente. Mas esta fàculdade

apenas poderá ser utilizada .. qual/do diferemes matérias se encontrarein /lum mesma
projeto", o que não é o caso.

Dois casos já foram especificamente ievantados através de

questlo de ordem como de matérias diferentes da do escopo da PEC; são eles o § 3,'que

& proposição introduz no art. 100 da Constituição Federal e a revogação do inciso rr do §

2' do art. 153, conforme dispõem os arts. I' e 16 do Substitutivo do Senado.

o novo parágrafo trazido pelo Substitutivo do Senado tem a

seguinte redação:

"Art. 100 .

§ 3' ·0 disposto n: 'capUl' deste artigo, relativamenle li
expedição de precatórios, não se aplica aos. pagamentos de

obrigações nefinidas em lei como de pequeno valor que a

Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em

virtude de sentença judicial transitada emjulgado."

Poder-se-ia perguntar porque lal dispositivo se faz necessário no

quadro de revisão do capitulo da Previdência. Para entender essa necessidade, devemos

captar a inteligéncia do caplll do art. 100 da Constituição Federal, dentro do nosso

ordenamento juridico:

•Art. 100. À exceção d!,s .crédi.tQs d~ !Iatureza alimentícia, os

pagamentos devigos pela Fazenda Federal,. Estadual ou

Municipal, em virtude de sentença judiciárill. far-se-ão

exclusivamente na ordent cronológica de apresentação dos

precatórios e á Conta dos créditos respectivos. proibida a

designação de .casos ou de pessoas nas dotações orçirnentárias e

nos créditos adicionais abertas para esse fim."

Ora, esse dispositivo. deve ser entendido não na sq'a "disposição

literal, lIlU segundô a interpretação que lhe deu o Supremo Tribunal Federal na ADIN

47-1(92), que considerou haver duas ordens distintas de pr~tóri05, os de natureza

alimenticia e Os de natureza geral.

Sucede que a ordem de precatórios de natureza alimentícia

alcança, sobretudo, a Previdência, vez que créditos concernentes a aposentadorias,

pensões e beneficios conce<lido"'!. pelo ~!stema de Previdência constituem expressiva parte

dos precatórios de natureza alimenticia. Nessa ordem. bã decisões judiciais referentes ao

pagamento de valores maiores ou menores pela Previdência. Ora, a modificação

introduzida pela PEC em exame visa, exatamente a proteger pensionistas e aposentádos,.

no que conceme a pequenos créditos. Eis por que esta relataria entende que há conexão

material entre o dispositivo ora comentado e o conteúdo da proposta que rcestrutura a

Previdência. Nio há, pois. que se falar aqui em desmembramento da proposição, nos

termos do inciso III do art. 57 do Regimento Interno da Casa.

Quanto a supressão do inciso II do § 2° dos arts. 153, da

Constituição Federal, que trata da incidéncia do Imposto de Renda sobre rendimentos de

aposentadoria e pensão, que são pagos pela Previdência Social. a conexão é evide .te. até

pelo fato de aposentados e pensionistas, serem pagos pela Previdência. Pode-, " porém.

sustentar ou simplesmente constatar que o dispositivo suprimido pelos art. 16 do

substitutivo do Senado integra o capítulo ordem tributária. De tàto, não ha rJlda de

estranho em um dispositivo dizer respeito diretamente a mais de um tipo de matéria. Ao

ver desta relataria, é esse precisamente o caso, em que um mesmo dispositivo conceme á

ordem tnbutaria e ao capitulo previdenciãrio.

Com relação a segunda objeção lembrada. passivel de questionar

a admissibilidade da PEC n' 33. de 1995: a existência de direitos adquiridos que eSlariam

sendo desrespeitados pelo texto sugerido pelo Senado Federal á Constituição FederaL

também não a consideramos intransponivel.

Na primeira tramitação por esta comissão. nos idos de 1995, foi

levantada a lese de que a Constituição Federal teria tornado clausula pétrea o direito

adquirido. por força do seu art. 60, § 4', inciso IV, ellJ concomitância com o art. 5',

inciso XXXVI. Assim sendo. passariam a ser inatingiveis. sob qualquer ângulo. todos os

eventuais privilégios e benesses que, sob determinada ordem constitucional. fossem

tolerados, muitas ,.ezes por razões meramente circunstanciais. Ou seja, se uma

determinada circunstância politíca ou social justificasse qualquer possível beneficio. este

beneficio passaria a categoria de re.. sacra, inatingível por qualquer força legislativa. fosse

qual fosse a sua natureza. e mesmo que os motivos históricos que o justificassem nâo
mais existissem, .

A lese em si é engenhosa, tendo sido exposto de forma clara e

apoiada em números doutrinadores. No entanto, nâo leva em conta o principio de

hermenêtica juridica segundo o qual devemos rejeitar como errônea toda e qualquer

interpretação legal que leve ao absurdo. No passado. razões sociais levaram a concessão

de pensões vitalicias para jovens órfãs do sexo feminino. Pensões vitalícias, já que á

mulher não eram franqueadas ~s po~ do trabalho. A sociedade não esperava que

procurassem uma atividade renumerada fora de seus lares e, sendo órras de servidores

pUblicos, era questão de justiça a concessão de um meio de vida para estas

senhoritas/senhoras através de pensões ,italícias. Hoje a realidade social se alterou

profundamente. Não mais é justo o pagamento de vultosas pensões vitalícias a jovens

extremamente bem preparadas. Jovens de 15, 20, 30 anos já sâo beneficiadas com

pensões vitalícias, o que é um absurdo diante da situação de penúria da maioria dos

trabalhadores deste pais. Dizermos que situações como esta estão a salvo de qualquer

aperfeiçoamento da Jrdem constitucional, que são direitos adquiridos, e como tal

oponíveis ao própr'o LexlO constitucional apena. porque se coadunavam com a legislação

constitucionalantenor é, no minimo.. levarmos alógicajuridica ao absurdo.

É incontroverso entre os doutrinadores que o Direito guarda suas

raizes na vida social, existindo para regulamentá-Ia em consonância com seus valores,

Assim sendo, all~rando-se os valores, hão de se alterar as normas, inclusive as

constitucionais.
Podemos, inclusive. apoiar essas nossas conclusões na doutrina

patria, mais especificamente nos "Comentarias à Constituiçâo Brasileira". do Prof. Pinto

Ferreira, que, em te.xto de 1989· assim comentou o inciso XXXVI do art. 5' da

Constituição Federal.

"Não pode haver direito adquirido contra preceito expresso
da Constituiçâo" (RDA, 54:215 e 24:57).

"No direito constitucional anterior (1967-1988), as emendas
á Constituiçâo também podiam revogar o direito adquirido
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Confonne o pensamento de Francisco Campos, não podem
vigorar. "paralela e simultaneamente, a Co.nstituição e direitos
contrários á Constituição" (Pareceres da COI/Slútoria.(]eral da
República. b. 29. p. 386). O Min. Carlos Medeiros da Silva
proferiu o seguinte voto no Supremo Tribunal Federal: "O
argumento de que a Emenda Constitucional leria ferido a coisa
julgada também não me impressiona. A lei ordinária não pode
ferir a coisa julgada. mas a Emenda Constitucional pode faze-lo.
Isto é pacifico e, a meu ver, não oferece margem a controvérsiu"

.(RDA, 90:248). O elIÚnente ju!i.sporjsu!toJosé Celso de Melio
Filho também se orienta no mesmo' sentido. em sua obra
COlIStilllição Federal al/btada (cit.. p. 431): "A incidencia
imediata das nonnas constilucionais, todas elas revestidas de
eficácia derrogatória das regras e dos atos dotados de
positividade jundica inferior. I/ão permite que se invoque contra
elas qualquer situação juridicamente consolidada. Assim, o ato
juridico perfeito. a coisa julgada e o direito adquirido, embora
imunes à ação legislativa ordinária. que não poderá afetá-los,
mostram-se irrelel'ames em face da inquestionável supremacia
fonnal e material das regras constitucionais". No mesmo sentido
opinam Barbosa Lima Sobrinho e Pontes de Miranda, este último
em seus Comemários à COl/stilllição de 1967 (v. 6, p. 376. Seria
afinal conveniente ultimar esta discussão com o voto do Min.
Djaci Falcão. no julgamento da representação (RP 85), feito
contra a Assembléia Legislaliva do antigo Estado da Guanabara:
"Com efeito, é pacífiC(o entre os constitucionalistas. que as
nonnas constitucionais se .plicam de imediato. sem que se possa
invocar contra elas a igura do direito adquirido. Mesmo nas
Constituições que vedam ao legislador ordinário o direito
adquirido. ') ato juridico :>erfeito e a coisa julgada. esse preceito
se dirige apenas ao legislador ordinário. e não ao constituinte"
IRTJ, 68: 13)."
É, inclusive, justamenll' desta maneira. rejeitando li absurda tese

da não oponibilidade do tex"to constitucional a direitos adquiridos pretéritos. que \'em se

manifestando os nossos tribunais. Dentre oulros podemos citar o acórdão do Superior
Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança nO 7. de 1989, portanto já sob O égide da
atual constituição, cuja ementa é clarissima: "lnexi.\'/f! Direiw AdqUirido ClJll1ra () texto

COIIstituc;ollal." É de ressaltar que o julgamento foi unânime.

No mesmo sentido podemos lembra o acórdão proferido pelo
mesmo Superior Tribunal de Justiça, em votação unãnime, no Recurso Ordinário em

Mandado de Segurança n° 2.939, em cuja ementa podemos ler:

"Não se pode il/vocar Direito Adquirido, pois o 110"0

ordel1amellllJ constitucional se tornou \'isceralmellte
il/compativel com a legislação iI!fracol/stituciollalamerior, "

Já no Recurso Especial n° 31.750, de 1993, "Normas
Constitucionais inconstitucionais. Funcionários Plíb/icos do
Estado de ~~ Paulo. Adiciollais sobre a ·~vexra· parte". Direito
Adquirido em "irtude de coisa julgada em ordellOl1tento
COllS/IIuciollal auterior. (/969). Illexisréllcia.. HarmOl/ia de
dispositivos conslilllciollOis aparememente elll tuiilha.
Liberdade do cOllsiilllime em romper com ;, ordel/amento
constitucional al11l!rior."

Em suma, não acreditamos que possam existir direitos adquiridos,
contra o fundamento primeiro do ordenamento juridico pátrio. a Constituição Federal.
Desta forma, não nos par..,e que a argumeptação no sentido de não adlIÚssibilidade da
PEC n°.33, de 1995, em virtude dela ferir' direitos adquiridos consolidados sob a égide

constitucional anterior, seja convincente.

Esta Relataria estâ a par das diversas questões (lue foram

levantadas e espera poder discuti-las, pontualment~, a medida em que for.:n sendo
abordadas pelos ilustres membros desta Comissão ao longo da discussão da matéria.

Vencidas estas pr~iminares. e voltando os olhos para r PEC 33,

.de 1995, verifica-se que, sob o aspecto fonnal; a p.roposta obedece a!ls !=-II• .citas do
inciso 11 e § 1° do art. 60 da Constituíção Federal, bem como do.s incisos I e 11 do art. 201

do Regimento Interno, pois a emenda foi proposta pelo Presidente ~a República e nio se

acha o Pais na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sitio.

. Quanto ao conteúdo, pelas razões já apresentadas, observamos
que a matéria nela tratada é passivel de deliberação por via de proposta de emenda

constitucional. porquanto o § 4° do art. 60 da Carta Politic" exclui dessa deliberação

apenas as proposições tendentes a abolir a tonna federativa de Estado. o \,oto direto.

secreto. universal e periódico. a separação dos Poderes. e os direitos e garantias
individuais, o que não é o caso dà prtsente proposição.

Quanto á técnica legislativa e à redação utilizadas. nada há a
reparar.

Por conseguinte. não vislumbramos óbice al!,'lIm á discussão e á
votação do mérito da proposta em apreço em COlIÚssão Especial convocada "ad -hoc".

Em face do exposto~ votamos pela admissibilidade da Proposta
de Emenda à Constituição n° 33, de 1995, por contemplar os requisitos essenciais à sua
livre trarrútação nesta Casa. '

Sala da Comissão. em /0 de "=u".-u,l· ~ de 1997.

/~ /7. <..~/ /
Deputado A~6YSI ~~ FERREIRA

;/ Relator

,I

UI - PARECER DA COMISSÃO

. . ., A .Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reumão .or~mana .reahzada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Silvio
Abreu, Emo Bacct, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente Cascione e, em separado,
dos Deputados Haroldo Sabóia, José Genoino, Luiz Eduardo Greenllalgh,

Marcelo Déda, Matheus Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson
Gibson, pela admissibilidade do Substitutivo do Senado à Proposta de Emenda à
Constituição n° 33/95, nos tennos do parecer do Relator, Deputado Aloysio
Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Henrique Eduardo Alves - Presidente, Marcelo Déda 
Vice-Presidente, Antônio dos Santos, Benedito de Lira, Jairo Carneiro, Mussa
Demes, Ney Lopes, Osmir Lima, Paes Landim, Paes Landim, Raul Belém,'
Vilmar Rocha, Aloysio Nunes Ferreira, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida
César, Ferando Diniz; AIzira Ewerton, Cândido Mendes, Edson Silva, Luiz
Máximo, Nelson Otoch, Nicias Ribeiro, Haroldo Sabóia, Luiz Eduardo
Greenhalgq, José Genoino, Matheus Sclunidt, Sérgio Miranda, Sílvio Abreu,
Darci Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Vicente
Cascione, Nilson Gibson, Pedro Canedo, Ciro Nogueira, Jairo Azi, Darcísio
Peróndi, Ivandro Cunha Lima, José Aldemir, Pedro Novais, Roberto Valadão,
Roberto Roch,a, Salvador Zimbaldi, Vicente Arruda, Ênio Bacci, Hélio Bicudd e
Roberto Jefferson.

Sala dacomiSSãO~',em lI,de dezembro de I~~~
. =)

Deputado HENRI . Eu~
Presiden' /

VOTO EM SEPARADO DOS DEPUTADOS JOSÉ GENO!NO, MARCELO DÉDA,

LUIZ EDUARDO GREENHALG E HAROLDO SABÓIA

referente .à ADMISSmlLIDADE do
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda Constitucional nO 33/95, do Poder
Executivo, que "modifica o sistema de
previdência social, estabelece nonnas de
transição e dá outras providências".

Relator: Deputado Aloysio Nunes Ferreira
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I - RELATÓRIO

A Proposta de Emenda Constilncional na 33/95, que 'modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras
providências", tramitou originalmente nesta Casa, tendo sido enviada ao Senado
Federal em agosto de 1996, onde mereceu o Substitutivo cuja admissibilidade ora é
apreciada.

Da mesma forma que sua versão anterior, a chamada Reforma da
Previdência objetiva subtrair, acrescentar e alterar normas que regem o sistema
previdenciário brasileiro.

De forma mais profunda que a proposição aprovada nesta Casa,
contudo, o Substitutivo do Senado suprime vários direitos e toma mais dificil o
exercicio de outros tantos, particularmente, no que se refere à aposentadoria, além
do quI!, impõe novos ônus aos segurados. Por tratar-se de matéria nova, de texto de
Substitutivo absolutamente novo e diverso daquele, entendeu o Exmo. Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados, aplicando o regimento interno desta Casa, de determinar
sua tramitação corno matéria nova, pois se trata de texto integralmente novo, ainda

que com pontos de coincidência com a matéria apreciada nesta Casa em 1995 e
1996.

Resumindo-se ao essencial a descrição dos efeitos do Substitutivo do
Senado à PEC na 33/95, cumpre destacar inicialmente a adoção de novos critérios
de aposentadoria, em especial a combinação do tempo de contribuição
(contribuição mesmo e não tempo de serviço) e idade mínima, assumindo a
previdência social caráter exclusivamente contributivo.

Quanto às aposentadõ"rias especiais, é mantida a previsão na
Constituição de que o trabalhador poderá se aposentar com tempo menor quando
sujeito a condições de trabalho prejudiciais à saúde ou à integridade física. Estas
situações;no entanto, serão estabelecidas em lei complementar.

São alterados os c':itérios para a "posentadoria: no caso dos
trabalhadores urbanos, é mantida a' aposentadoria por velhice aos 65 anos, se
homem, e 60 anos, se mulher. A lei atual já subordina esse direito ao cumprimento
de carência, que é um tempo mínimo de contribuição. Com a reforma, no entanto,
essa carência poderá chegar a 35 anos (homem) e 30 (mulher), já que será adotado o
critério de tempo de contribuição.

Quanto ao tempo de trabalho rural, é relativizada a' contagem
rc;çíproca de tempo entre regimes previdenciários distintos, podendo a legislação
que virá a regulamentar a matéria estabelecer exigências para comprovação desse
tempo mais rigorosas, ou estabelecer que esse tempo somente será computado para
beneficio no valor de um salário mínimo, como já determinou, contrariando a
Constituição em vigor, a Medida Provisória na 1.523, de 1996.

Acaba a aposentadoria por tempo de serviço, sendo também
estabelecido requisito de idade mínima, associado ao tempo de contribuição:·o
trabalhador terá que comprovar que de fato contribuiu para a Previdência, para
poder se aposentar. Se o trabalhador não tiver carteira assinada ou não recolher
como autônomo, torna-se impossível contar o tempo trabalhado. Mesmo que
comprove a contribuição, o projeto vincula esse requisito a uma idade mínima de 60
anos para o homem e 55 anos para a mulher.

É também extinta a aposentadoria proporcional; quem tiver
contribuído 30 anos e não tiver a idade núnima, não poderá aposentar-se pela
proporcionai. Se não conseguir somar 35 anos de contribuição até chegar à idade
minima, esse cidadão fará jus apenas, se for o caso, á aposentadoria por idade, e
ainda assim se não perder a condição de segurado e conseguir cumprir a carência a
ser exigida em tempo imediatamente anterior à aposentadoria.

Quanto aos servidores públicos, terão direito à aposentadoria mediante
duas condições: completar 60 anos de idade e 35 anos de contribnição, se hom~m, e
55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, extinguindo-se também a
aposentadoria integral. Para fazer jus à aposentadoria como servidor, terá que
cumprir ainda os reqUIsitos de 10 anos no serviçõ público e 5 anos no cargo. A
aposentadoria por vellúce é mantida aos 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher, assim como também a compulsória aos 70 anos, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuicão.

A paridade de vencimentos entre os servidores em atividade e os
inativos - ou seja, o direito que o aposeutado tem de receber os' mesmos aumentos
que os ativos - será mantida, mas apenas para os servidores que permanecerem na
condição de ocupantes de cargos efetivos e ainda assim se não forem submetidos a
um novo sistema de previdência, baseado em complementação, no qual essa
garantia inexistirá. Assim, os servidores que optarem pelo novo sistema ou os que
virão, fiJturamente, .a ser admitidos,. somente farão jus aos direitos permitidos pela

le?islação.qu~ regul:,; a previdênc!a complementar, sem garantia de paridade entre
ativos ~ mallvos, )a que o regIme :eerá baseado na constituíção de reservas
financeIras quc garantam o beneficio contratado.

O direito à aposentadoria integral somente será mantido para o
servidor que ganhe remuneração até o teto do Regime Geral da Previdência Social.
Esse valor é fixado, na própria emenda, em R$ 1.200. Assim, quem ganhar acima
disso não terá direito à íntegralidade, mas a um percentual da sua remuneração que
poderá chegar a 70%, conforme venha 11 ser regulamentado em lei. O Substitutivo
estabelece, ainda, que a pensão por morte será ígual aos proventos a que o servidor
faria jus se estivesse aposentado na data do falecimento. Acaba, portanto, também o
direito à pensão integral com base na remuneração do servidor falecido, já que o
provento poderá ser até 30% inferior à remuneração.

. Acaba também a gàrantia de appsentadoria eom provi!ntos int"Crais
no caso di! invalidi!Z pi!rmanenti! di!Co"i!nti! di! acidente no si!rviço i! doença
incuráVi!l, já que esse beneficio poderá ser de no máximo 70"ÁJ da remuneração do
servidor. . •

Além disso, para possibilitar o fim da aposentadoria integral, o
substitutivo prevê que a União, os Estados e os Muuicípios poderão implementar,
para os novos servidores, alternativamente, um sistema novo de previdência.

Esse sistem.a seguirá as mesmas regras do regirne geral da previdência
até o teto de beneficios coberto por esse regime (RS· 1.200).' Acima disso, as
aposentadorias seriam mantidas por um regime de previdência complementar, a ser
regulado em lei. vedado ao ente governamental ao qual o servidor está vinculado
contribuir para o fundo complementar com mais do que a contribuição do servidor.

Esta lei fixara também um limite de beneficios a ser pago por esse regime
complementar, o que siguifica, na verdade, o fim do direito à aposentadoria íntegral
do servidor.

Os magistrados, assim como os servidores, perdem também o direito à
aposentadoria integrai. O Substitutivo do Senado permite a redução, no momento da
aposentadoria, de até 30"ÁJ de seus vencimentos, o que agride o princípio da
irredutibilidade de seus vencimentos, que é ao mesmo tempo uma garantia ao
exercicio isento e imparcial de suas funções.

Diferentemente, fica preservados das modificações em seus direitos
previdenciários os servidores núlitares, inexistindo qualquer previsão de
ajustamento do sistema previdenciário dos núlitares a esse conjunto de regras, que
quanto à fixação de redutor, quer quanto à fixação de limites de idade ou critério de
tempo de contribuição. A aposentadoria militar obedecerá as regras aplicáveis aos
civis apenas no tocante ao sistema contributivo, à regra de paridade entre ativos e
inativos ti à regra de cálculo das pensões para cônjuges e dependentes. Os militares

continuarão a ter seus direitos tratados numa lei específica, e após a alteração feita
na votação em segundo turno no Plenário, não há sequer a obrigatoriedade de que o
govemo promova qualquer ajuste nessa legislação para adequação ao novo sistema.

Para o magistério, além dos requisitos de tempo de contribuição e
idade mínima, a proposta exige o exercício exclusivo da função de magistério. Mas
o direito é garantido somente para o magistério até o segundo grau. Os professores
universitários não mais terão esse direito, e se submeterão ao Regime Geral de
Previdência, passando a ter direito a aposentadoria dentro dos mesmos critérios dos
demais trabalhadores. No caso dos professores do ensino fundamental e médio, e só
neste, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, será mantido o direito à
aposentadoria com redução de 5 anos no tel'lpo de contribuição e na idade mínima.

Além déssas modificaçães, o Substitutivo do Senado instituiu, no
parágrafo lado art. 40, a incidência de contribuição socíal para as pensi0!1istas e os
servidores civis aposentados que ganharem mais que R$ 1.200 aproximlidamente.
No Substitutivo, foi suprimida regra inserida pela Câmara segundo a qual o teto
seria reajustado para dez salários núnimos na data da promulgação da Emenda, e em
seu lugar estipulou qúe o valor do teto será de RS 1.200, reajustados a partir daí
segundo segundo os índices aplicados aos beneficios da previdência social.

Quanto à previdência complementar, define o Substitutivo novas e
abundantes regras. Para tanto, é. alterado o art. 202, que passa a prever que a
previdência complementar não se regerá mais pelo princípio de capitalização de
suas contribuições, conforme' define a legislação atual, mas em "reservas
técniCas", que garantam o beneficio contratado.' Além disso, é vedado às
entidades patrocinadoras contribuir com importância superior à contribuição do
empregado filiado ao pl3I!0 de aposentadoria complementar.

Em relação aos proventos de aposenta<!oria especial de ex
combatentes e anistiados pela Constituição de 1988, são fixadas novas regras de
reajustamento de seus beneficios, sujeitando-os aos mesmos índices de
reajustamento dos beneficios do regime geral de previdência social, extinguindo-se
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o direito ao mesmo reajuste que teriam se estivessem em atividade, estabelecido no
art. 8° do ADCT.

São fixadas, fmalmente, regras de transição destinadas a assegurar o
exerclcio futuro dos direitos adquiridqs, ou seja, quem houver já atingido o tempo
para se aposentar nas regras atuais poderá exercer esse direito mesmo após a
promulgação da Emenda. Separa-se também quem'já é segurado da previdência de
quem o será após a promulgação <Ia E.menda. ,

Para os atu~is segurados e servidores, o tempo de serviço que o
segurado já tenha cumprido até a data da promulgação da Emenda será considerado
como tempo de contribuição, observada a legislação em vigor. Também para os
atuais segurados o requisito da idade mínima é reduzido: dos homens será exigida a
idade míníma não de 60, mas de 53 anos (ou seja: quem ingressoll no, mercado de
trabalho aos 18 anos, somaria 35 anos de contribuiÇ'ilo com essa idade). ',Das
mulheres será exigida a idade não de 55, mas de 48 anos.

Para tanto, todos terão que cumprir llm tempo de contribuição
adicional. Para que o trabalhador possa se aposentar com idade inferior a 60 anos e
superior a 53 anos (se homem) ou inferior a 55 anos e superior a 48 anos (se
mulher), esse tempo adicional será de 20% sobre o tempo que faltar para a aquisição
do direito, no caso da aposentadoria normal.

Também transitoriamente é mantido o direito à aposentadoria
proporcional, que acaba para os novos segurados. Para gozar do beneficio, no
entanto, será necessário cumprir um tempo de contribuição adicional de 40%, além
de ateIj,der ao requisito da idade mínima.

Para o magistério superior, como acaba a aposentadoria especial o
tempo de serviço já trabalhado desses profissionais será convertido mediante o
acréscimo de 17%, ou seja, quem trabalhou 20 anos terá esse tempo acrescido em
17"/0 e, a partir dai, terá que cumprir o tempo restante de acordo com as regras
gerais, cumprindo ainda o requisito de idade minima.

Para os servidores públicos, o Substitutivo prevê as mesmas regras de
transição, estabelecendo ainda que o cálculo da redução dos proventos na passagem
para a aposentadoiÍa deverà respeitar critério de proporcionalidade considerando a
remuneração percebida pelo servidor e o tempo prestado à data da promulgação
desta Emenda. Assim, a regulamentação da emenda pqderà reduzir a perda,
assegurando provento mais próximo da integralidade para quem tiver mais tempo de
serviço.

Quanto às aposentadorias espeCIaiS, regra transitória convalida
alterações à legislação vigente, inclusive contrárias ao texto do art. 202, II em vigor,
que remeteu a matéria á regulamentação pelo próprio Poder Executivo, bem assim a
revogação das leis específicas operada por medidas provisórias, situação que fica
expressamente recepcionada pela Emenda, caso promulgada, até que seja editada a
legislação complementar nela exigida,

É o relatóiÍo.

li-VOTO

A Proposta de Emenda Constitucional, ora em apreciação por este
colegiado, não atende, absolutamente, aos preceitos regimentais para sua aceitação.

Em principio, não resulta de autor legitimado: é obra quase exclusiva
de um Relator que, no Senado Federal, ofereceu àquela Casa propásta de
Substitutivo, aprovado na C~!1'issão de Constituição e Justiça e de Redação e
posteriormente pelo Plenário, que não atendeu ao requisito constitucional do art. 60,
I da Constituição Federal. Arvorou-se, evidentemente, em verdadeiro autor de
proposta de emenda à Constituição, quando lhe cabeia tão-somente oferecer parecer
quanto ao mérito e constitucionalidade da proposição oriunda da Câmara e às.
emendas oferecidas pelos próprios Senadores a esta proposição. '

Além disso, carece o Substitutivo do Senado de jnridididade e boá
técnica legislativa, além de, sob o ângulo da constitucionalidade, mostrar-se
contraditória com o próprio sistema _c'2,.nsti!\Icional, no atinente aos direitos e
garantias individuais e aos direitos s,ociais, além' de ferir também a cláusula pétrea
que protege a forma federativa do Estado de qualqner emendil tendente à sua
abolição.

A Constituição brasileirn, bem sabem os doutos membros desta
Comissão, é do tipo rigido. Requer, para o seU emendamento, procedimento singular
e especialmente dificultoso. No dizer de JOSÉ AFONSO DA SILVA,

"... a rigidez constitucional decorre da maior dificuldade para
a sua modificação do que' para a alteração das demais normas
juridicas da ordenação estatal. Da rigidez emana, como

primordial conseqüência, o principio da supremacia da
Constituição que, no dizer de Pinto Ferreira, 'é reputad!l como
uma pedra angular, em que se assenta o edificio do moderno
direito político'. Significa que a Constituição Se coloca no
vértice do sistema juridico do país, a que confere validade, e
que todos os poderes estatais são I.egitimos na medida em que
ela os reconheça e na proporção põr ela distribuidos. É, enfim,
a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontra a própria
estruturação deste e a organização de seus órgãos; é nela que
se acham as normas fundamentais do Estado, e só nisso se
notará a sua superioridade em relação às demais normas

jnridicas." (in DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO,
RT, 7" ed., p. 44)

Assim, o ordenamento constitucional está protegido e resguardado por
nrna série de formalidades especificas estabelecidas nas próprias constituições para
o exerclcio do poder reformador. Segundo GOMES CANOTILHO, o poder de
revisão é naturalmente restrito: trata-se de poder constituinte derivado, que por si só
contém limitações, de natureza temporal, material e formal. Trata-se de proteger o
princípio contra a ocasião, o direito contra o ínteresse, segundo as palavras de
Rill BARBOSA. Não é verdadeiro, dessa forma, afirmar que a ordem .Constitucional
pode ou deve, a cada momento, ser alterada para satisfazer todas as novas
tendências sociais ou econômicas da Nação, para alimentar a fogueira em que se
incineram direitos sociais e individuais sob o argqmento da falência do E$ldo' ou
para que se resolvam problemas conjunturais muitas vezes provocados pelos
próprios Agentes Públicos mediante atos de gestijo de çqnstil!1ciotialidade nula ou
duvidosa. A Constituição, por ser o Estatuto supremo do Estado, deve forçosamente
se manter nllm patamar especial, onde lhe seja garantida estabilidade e supremacia
frente às normas inferiores.

É fato inquestionável que o ordenamento constitucional deve
contemplar os anseios da sociedade, mas ainda é mais verdadeiro que 'a função
preponderante da Constituição é balizar e orientar a vida da sociedade e p:
funcionamento do Estado. Dessa atribuição decorre sua posição de supremacia
jurldÍca e a sua modificação dificultada, a salvo de injunções momentânc;as e de
conveniências politicas.

O problema da admíssibilidade de propostas de emendas
constitucionais é complexo e requer um eXame mais acurado de seu mérito e forma,
em especial face ao teor do art. 60, § 4° da CF:

"Art. 60....
§ 4". Não será objeto de delibemção a proposta de emenda
tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direito, secreto, uufversa1 e periódico;
m• a separação de poderes;
IV • os direitos e garantias individuais."

No tocante ao inciso IV, acima, remete-se a discnssão ainda para o
disposto no art. S", § 2°, que prevê que "os direito~ e garantias .CXJ?~s nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regune e dos pnnclplos por ela

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
~eja parte". Trata·se de dispositivo inclnido no Capitulo I (Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos) do Titulo 11 (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), cujo
conteúdo se irradia sobre toda a Constituição, em diversos dispositivos que,
inseridos em outros Capitulos e Titulos, dizem respeito àqueles direitos e garantias
expressos no art. 5°, ou são decorrentes destes e dos principios adotados nos artigos
1° a 4° da Lei Maior.

Os direitos fundamentais, como parte do sistema, constituem um ponto
:de referência sistêmico para a teoria da Constituição do Estado. Aqueles
contemplados nos art. 5°, 6",7", 8° e 9" (direitos individuais e direitos sociais) se
somam aos 'l!emãis inSeridos nos art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, e mnitos outros. É este o
entendimento esposado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em diferentes
julgados, e.g. na Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 939, onde considerou
ofensiva ao inciso IV do § 4° do ar!. 60 a emenda constitucional que instituiu o
lPMF, por lesiva ao principio da anterioridade em matéria tributária. Exemplifica-o
o voto do Emínente .Ministro SYDNEY SANCHES, em seu voto no referido
julgado:

"lO. Trata-se, pois, de garantia outorgada ao coniribuinte, em fac,e do
disposto nesse art. ISO, m"b", em conjugação com o § 2° do ar!. SO da
Constituição Federal.
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11. Ora, ao cuidar do processo legislativo, e mais especificamente da
emenda à Constituição, esta, no § 4° do art. 60, deixa claro: 'Não será
objeto de deliberação a proposta tendente a abolir: IV- os direitos e
garantias individuais.' Entre esses direitos e garantias individuais,
estão, pela extensão contida no § 2° do art. 5° e pela especificação
feita no art. 150, fi "b" a garantia ao contribuinte de que a União não
criará nem cobrará tributos 'no mesmo exercício financeiro em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou." (DI 17.12.93)

No mesmo julgamento, o Ministro CARLOS VEL1.0S0 observou:

"Direitos e garantias individuais não são apenas os que estão inscritos
no art. 5°. Não. Esses direitos e essas garantias se espalham pela
Constituição." (DI 17.12.93)

Entendimento idêntico é o dos l1ustres Ministros MARCO AURÉLIO
e lLMAR GALVÃO, compreendendo que os díreitos e garantias protegidos do
processo de emenda são explícitos e implícitos, incluídos nesta última categoria
aqueles não inseridos nos ar!. 5°, 7" e demais do Titulo II da Constituição.

Assim, são de pronto inadmissiveis como emendas constituciOluis·
propostas tendentes a, por exemplo, abolir a forma federativa de Estado ou a abolir
direitos e garantias individuais, ou direitos deles decorrentes e intrinsecamente
ligados em razão dos principios adotados pela Constituição, organicamente
considerada.

Sobre a inadmissibilidade de emenda que frra os supracitados incisos
do art. 60, § 4° da Lei Maior, aponta JOSÉ AFONSO DA SlLVA, referindo-se ao
dispositivo, que

•.•.a vedáção atinge a pretensão de modificar qualquer
elemeuto conceitual de Federação, ou do voto direto, ou
indiretamente restringir a liberdade religiosa, ou de
comunicação ou outro direito e garantia individual; basta que
a proposta de emenda se encaminhe, ainda que remotamente,
"tenda" (emendas tendentes, diz o texto), para a sua abolição.'
(in Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 61).

Da mesma forma, portanto, não é·esseucial que a emenda promova a
extirpação do texto constitucional dos direitos e garantias protegidos: basta que os
ameace, enfraqueça, mitigue ou os tome atenuados, para ·que também seja
inadmissível a propos!a de emenda. GERALDO. ATALIBA completa a afirmação,
dizendo que "não pode o órgão de reforma, o Congresso Nacional, sequer dis.eutir
qualquer dispositivo tendente (que abrigue tendências, que leve, que conduza, que
encaminhe, que facilite, que possibilite indiretamente) à abolição dos dois
princípios, reputados, tão importantes, tão fundamentais, tão decisivos, que tiveram
um tratamento sacro, proteção absoluta, erigidos que foram em tabus jurldicos".

Aspecto relevante, do ponto de vista da juridicidade, a ser apreciado
por esta Comissão, é a harmonização das propostas apresentadas com as demais
disposições constitucionais. No texto constitucional, o conjunto de princípios e
normas forma um sistema normativo. Como bem lembra o Parecer do llustre
Deputado Régis de Oliveira na Proposta de Emenda Constitucional nO 31/95, a qual
foi inadmitida por esta Comissão,

"Este sistema normativo tem que ser harmônico, pleno e consistente,
de forma a inadmitir lacunas e antinomias. Em conseqüência, o
conjunto dos princípios e das normas leva-nos à conclusão de que os

interesses privados albergados no sistema cedem, dependendo das
circunstâncias, ante interesses públicos também colocados no sistema.

As finalidades públicas e privadas não podem contrapor-se, de forma a
serem conflituosas. Ao contrário, as normas tendem à harmonização.
Daí que os princípíos que asseguram direitos individuais têm, sobre si,
os interesses públicos que estão, em ordem de escala, em nível
superior."

O poder de emendar deve, portanto, preservar a harmonia das normas,
respeitar a sua integração, a sua correlação, a sua adequação principiológica.

De fato, diversos dispositivos inseridos na proposição revelam-se
conflitantes com os fundamentos do sistema constitucional brasileiro, além de
ofender principios tidos mesmo por supraconstitucionais, tais como os da isonomia
(inserido nos art; 3°, IV e art. 5° "caput") e da proteção aos direitos adquiridos (art.
5°, XXXVI), afrontando o inciso 1e o inciso IV do § 4° do ar!. 60, da Carta Magna.

O princípio da isonomia é ferido por diversos dispositivos: a começar
pelas próprias regras de transição, que estabelecem diferenciações entre cídadlos

pelo simples fato de serem segurados de sistema previdenciário na data da
promulgação da Emenda. É o caso da exigência de requisitos de idade mínima para
a aposentadoria, e especialmente aqueles estabelecidos nas regras de transiçlo,
estabelecendo tratamento diferenciado entre segurados presentes e futuros. Também
ocorre o mesmo ao privilegiar-se.os servidores militares, que nlo estaria snjeitos às
novas regras constitucionais e requisítos para a aposentadoria, diferencíalido-se
absolutamente de todos os demais cidadãos brasileiros e dos próprios servidores
públicos. Fere tais diferenciações o direito individual à isonomia, regra maior
inserida no ar!. 5°, "caput" da Constituição Federal, cláusula pétrea, destinada a
assegurar ao todo o cidadãó igualdade de tratamento perante a lei sem diltlnçio de
qulquer natureza. Estabelecer regras desta natureza, com diferentes níveis de
discriminação, ofende a esse princípio basilar do Estado de Direito em nOllO
sistema constitucional. Importa recordar,' Senhores membros deste Colegiado, que
na apreciaçfto da PEC n° 33195, esta Comissão inadmitiu proposta que tendia a
estabelecer tratamento diferenciado, no tocante aos direitos previdenciários, entre os
servidores militares e os policiais militares e bombeiros militares. Na ocasião, UIim
manífestou-se o parecer do llustre Relator, Deputado Rodrigues Palma:

"•.• a pres~te contrariedade está dirigida nos §§ 9" e la cogitados pua
o art. 42, através dos quais se estabelece a diferenciação dos regimes
aplicàveis aos servidores militares federais, integrantes du Forças
Armadas, e aos servidores militares das Unidades da Federaçio, ou
seja, os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares, categorias que no entanto são uniformemente disciplinadas

no art. 42 da Lei Maior, encimado pela Seção m - Dos Servidores
~tares. -
Desde que ambas as categorias de servidores militares do tratados de
fórma idantica no texto da Lei Maior, especificamente no "caput" e
parágrafos do art. 42, não se compailece C9ffi o'~to
constitucíonal a pretendida adoção de" regimes previdenciários
distintos e indepcodentes, mormente quando os segundos ficari_
sujeitos às normas gerais do art. 40, P!'ftínentes aos servidores
públicos civis em geral." '

Também o principio da proteçlo ao diJcito adquirido consubstanciado
no art. 5°, inciso XXXVI, é malferido. Em re1açlo à PEC nO 33195 em sua
tramitaçlo original, o Parecer aprovado por esta Comisslio em 1995, in~lusive ji
havia consignado qne considerado que "o poder de emenda não terá'o condIo de
tornar insubsistente, mercê de tecnicismo redacioual, casos ou situações amparados
por regra substantiva que a Assembléia Nacional Constituinte erigiu como imutiveI,
a chamada cláusula pétrea, que estende sua proteção à esfera dos direitos e garantias
individuais".

Com esse entendimento, foram suprimidas todas as expreulies,
constantes da proposição original, que afastavam ou prejudicavam a invocaçio dos
direitos adquiridos, substituindo-os por expressa previsão de que seria assegurada a
observância desses direitos. É o que esta Comissão resolveu ao adotar a Emenda n"
2, que integra o Parecer à PEC nO 33195, aprovada em sessão de 2 de maio. de 1995.

Nesse sentido, a deliberação do Plenário, ao aprovar destaque
contrário à previsão da cobrança de contribnição de inativos e pensionistas
consubstanciada no § l° do art. 40 proposto pela PEC nO 33195, entendeu taÍ,·
cobrança como inconstitucional, não podendo ser estabelecída por melo do podei:
collstituinte derivado. Em voto em separado oferecido a este colegiado, o Deputado
Nilson Gibson sustentava a tese então vencedora de que .

"pensionistas e aposentados, consoante pacifico entendimento.
da doutrina e da jurisprudência, ji tiveram, suas contas
encerradas com a Administração, na sil\!8Ção de credores,
exclusivamente. '
hnpor novas regras, estabelecendo descontos sobre proventos e
pensões, é atentar contra o princípio da. irretroatividade,
estabelecido no art. 5°, inciso XXXVI da Lei Maior.
É importante observar que O Projeto de Lei n° 2.474, de 1992,
que dispunha sobre as fontes de custeio da Previdência Social,

encaminhado ao Congresso Nacional, em regime de lIIJ!&cia,
através -da Mensagem nO 17, de 1992, pelo ex-Preiidente
Fernando Collor de Mello, e cujo art. 4° intentava onerar as

aposentadorias e pensões em 7% e 3%, respcciivamente, foi
rejeitado por esta Comisslo, consoante nono Parecer de
Relator, por vicio de inconstituciona1idade.
Quer o atual Presidente, agora, como antes quis O ex-presidente
referido, onerar os· proventos e pensões dos aposentados e
pensionistas para custear a Previdência sócial.
A PEC viola, pois, no particular, o art. 60§ 4', IV lia
Constituição, que elege como cláusula pétrea os direitos e

, garantias individuais."
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A proposta oriunda do Senado Federal, contraria esse prejulgamento,
insistindo eln matéria já considerada inconstilncional. Propõe o Substilntivo do
Senado alteração ao art. 195, II da CF, onde consigna que a seguridade social será
financiada, dentre outres contribuições sociais, também pela contribuição

"Art. 195....................................................................•.....••..•..
II - do traballiador .e dos demais segurados da previdência
social, nio incidindo contribuição sobre aposentadoria e
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de
que trata o ali. 201;

E, no art. 40, § 1°, estabelece que
"Art. 40....
§ l° As aposentadorias e pensões serão custeadas com recursos
provenientes das contribuições dos servidores e pensiouistas e
do respectivo ente estatal, na forma da lei, não i!lcidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão de valor igualou
inferior aO,limite .máximo es~beleci~opara os be!,~ffcios do
regime geral de previdência social de que trata o ali. 201.

A utilização da forma negativa é, sem dúvida, artificio redacional para
dizer que incidirá co.nlribllição sobre aposentadoria e pensão concedidas aos
servidores públicos ciljo valor seja superior ao limite máximo de benejlcios da
regime geral daprevidência social.

Este dispositivo ofende principios constitucionais básicos, pois visa a
instilnição de um novo Imposto de Renda, sob a roupagem de contribuição social,

resgatando a proposta original do governo mc <iue foi rejeitada na Câmara dos
Deputados. Isso porque a contribuição social tem destinação especifica, no caso,
para o financiamento de aposentadorias e pensões, portanto, quando o segurado se

'aposenta, encerra-se a incidência da contribuição social. Aquele trabalhador já
pagou a sua conta, cabendo aos novos trabalhadores contribuirem para manter
funcionando o sistema, como prescreve o principio da solidariedade entre as
gerações.

Tributar as pensões e os proventos dos aposentados é instilnir o
confisco no Brasil, o que é vedado pela Constituição, conforme o art. 150, inciso V,
i~almente cláusula pétrea do sistema constitucional.

Já quanto ao principio do direito adquirido, previa a PEC nO 33/95, no
artigo 11 de sua redação original, que

"Art. 11. Os beneficios mantidos pela previdência social, a
qualquer título, ainda que ,à con~, do Tesouro Nacional,
obedecerão à mesma regra de reajustamento de que trata o art.
201, § 4°, com a redação dada por esta Emenda, nio se
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido."

Trata-se de r(!gra' destinada a derrogar a regra de reajustamento dos
beneficios de aposentadoria especial de anistiado, concedidos pelo art. 8° do ADCT,
o qual previu como forma de reajustamento desses beneficios a extensão,. na
inatividade, das promoções ao cargo, emprego, posto ~u graduação a que. tc:nam
direito se estivessem em serviço ativo àqueles benefiCIados por essa especle de
indenização especial conferida pelo Constituinte.

A aprovação da Emenda nO 2 - CCJR, assegnrando a invocaç. do
direito adquirido, atingia também esse artigo, de modo a afastar a ofensa decor, nte
da nova regra de reajuste fixada para os proventos dos anistiados e ex-combaten{~s.

E. ao ser apreciada a Emenda Aglutinativa nO 6, oferecida em Plenário pelo Sr.
Inocêncio de Oliveira e outros, o referido art. II foi suprimido, com base na
concepçio de que "a aupressão.•• justifica-se pelo fato deste produzir indevidas
diferenciações de tratamento em relação ao benefícios de mesma espécie, a
depender do órgão mantenedor". Estas decisões, calcadas em juizos de
inconstitucionalidade da proposição originalmente contida na PEC nO 33/95, vem de
ser contornadas, todavia, pela redação dada, pelo Senado, ao art. 247 da
Constituição, nos segnintes t~rmos:

"Art. 2°...•
Art. 247.. 05 beneficios psgos, a qnalquer titulo, pelo órgão·
~sávelpelo regime gcml de previdência social, ainda que à conta
do Tesouro NlICi<ÍnaÍ, obiilleêifão aoOiSposto I!ll" lItt: 2ftl; ""§""4";'?"1l~~ -,

n!o sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os beneficios
concedidos por esse regime observario os limites fixados no art. 37,
XI."

,Mediante a omissão da expressa glÍrantia do direito adquirido, incide a
proposta oriunda do Senado.em inconstitucionalidade já repelida por esta Comissão,
em seu juizo de admissibilidade.

<rDr. Marcelo Cetqueira, quejá honrou esta Casa com o brilho de 5118

inteligência e também foi Consultor Jurídico do Ministério da Previdência Social,
assim se. manifestou sobre a matéria:

"A anistia do art. 8° das Disposições Transitórias estabelece
direitos individualmente g~tidos (art. 60" § 4°, N, CF) e
portanto inemendáveis.

(...)
Incluir os aposentados pela anistia na regra geral previdenciária,
ainda geraria outra anomalia, ignalmente inconstitucional. É
que os servidores da administração direta, civis e militares,
aposentadas pela mesma lei de anistia, continuariam a receber
vencimentos pelo atual sistema a que estão subordinados,
enquanto os demais seriam deslocados para o regime
previdenciário estranho às leis da anistia."

O poder de emenda não terá, assim, o condão de tomar nulos os
efeitos de regras substantivas que o Constilninte erigiu como cláusulas pétreas, que
abrangem os direitos e garantias individtiais, indisponíveis ao poder constituír.te
derivado. É este ~" ,e1!.tendimento qne'se -ünjiõe nesta Comissão, ao apreciar o
Sübstitutivo dó Senado à PEC nO 33/95. A este respeito, importa recordar, mais urna
vez, a decisão desta Comissão, preservando, por meio das emendas oferecidas pelo
nobre Deputado Rodrigues Palma, então nustre Relator, destimidas a PfésCrvar os
direitos adquiridos, em face do alcance das reformas propostas ao texto
constitucional no tocante à Previdência Social. Naquela ocasião, aprovou esta
Comissão parecer do Deputado Rodrigues Palma, lavrado nos segnintes termqs:

"Consumado' o ato segundo a lei vigente ao seu tempo, ou
configuradas todas as condições ou requisitos legais
estabelecidos para produzir certa situação, é inadmisslvel
dentro do estado democrático de direito tomá-los Irritos por
norma posterior, ainda que de hierarquia constitucional, tanto
mais que emanada do poder constituinte derivado.

A nova tessltum só poderá alcançar, destarte, os casos
vindouros, situações ainda não consolidadas, sob pena de
institucionalizar-se o arbitrio e violar alguns dos pilares mais
fumes do estado de direito e do regime democrático vigente no

,país." (parecer do Dep. RodrignesPalma, p. 33, PEC-33/95)

Quanto ao inciso I do § 4° do art. 60, fere também o Substitutivo
cláusula pétrea à medida que reitera modificação ao texto constitucional já
inadmitida por esta Comissão, quando da tramitação original da Proposta de

Emenda Constitucional nO 21/!l5. Aquela proposição, da qual foi desmembrada a
PEC nO 33/95, contemplava alteração ao art. 24 da Constituição Federal, suprimindo
a competência concorrente dos Estados e Muuiclpios para legislarem sobre a
previdência social de seus servidores.

Com o desmembramento daquela proposta, a modificação em tela teve
sua tramitação na forma da PEC nO 30/95, cujo Relator, Deputado Gerson Peres,
ofereceu parecer pela INADMISSIBILIDADE desta alteração, por ofensa ao
princípio federativo. Naquela ocasião, o parecer aprovado por esta Comissão
asseverava que

"O poder de emenda do constituinte derivado não deve ser·
amplo a ponto de amputar -o caminho entre os poderes e a
técnica legislativa, pavimentados pelo constituinte originário.
Não se pode, consequentemente, admitir a restrição proposta
pela Emenda que revisiona o inciso xxm do art. 22 da CF.
Gera, em nosso entendimento, efeitos desarmônicos com os
preceitos constitucionais subsistentes sobre a mat~'ria."

A proposta foi definitivamente arquivada, em virtude da aprovação do
parecer conclusivo sobre a inconstitucionalidade da mudança à Constituição.

o Substitutivo à PEC nO 33/95 do Senado Federal, todavia,
reintroduziu, de forma disfarçada, a interferência nas esferas estadual e muuicipal
rejeitada por esta Comissão: no art. 40, § 14, alteração promovida pelo art. l° do
Substitutivo, determina-se que ao servidor ocupante de crnprego público aplica-se o
regime lieral de previdência _~.!1,.-Ora,..Jegislar ·sobi'e. es~ re&?ne é de
competência-prlvativlnli·Uiíiio, e a regra tem como efeIto unpedir que os
municipios e Estados que não optarem pelo regime estatutário para seus servidores,
niâs mantenham-nos no regime traba1lústa, sejam obrigados a .e aubmeter à
Ieglslaçio rederal, o que contraria, de resto, o art. 149, parágrafo único, que

assegura aos entes federados a competência para instituir contribuição P,atlI o
custeio de seus sistemas próprios de previdência e assistência social. Na hipótese
dcsçrif.a, o Estado e Muuiclpio que optarem pelo regime trabalhista não poderão
manter -;:égime-próprio de preVidênêia, facul~e que lhes é asscgnrada, desde
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longa data, pela própria Legislação Previdenciária, e que se coaduna com a natureza
do sistema republicano federativo. Retira-se, assim, competência dos entes
federados para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, quando
ocupantes de emprego público na administração direta, autárquica e fundacional.

Também em relação aos dispositivos relativos. ~o re~e
previdenciário e aos direitos por ele assegurados, infringe a !E~ o limite ma!enal
ao processo de emenda: a mera supressão d? text~ ~onstituclOnal, pela. VIa da
"desconstitucionalização", de direitos e garantias SOClatS asseguradas, cammha no

rumo da abolição destes direitos. Assim, por exemplo, se a desconstitt;cionaJização
dos inúmeros dispositivos alcançados pela PEC se processa, remetendo-se para
legislação complementar as condições e requisitos para o exercício do direito, ter
se-ia a possibilidade de, mantendo-se um princípio genérico, passar-se a exigir a
satisfação de condições insuperáveis pela via da mudança do ordenamento de
maneira a tornar o direito inalcançável e inviahilizado o seu exercício.

Exemplo desta incompatibilidade é a alteração proposta que suprime a
regra prevista no atual art. 202, "caput" da CF, que assegura o cálculo do beneficio
previdenciário com base nos últimos 36 salários de contribuição, corrigidos
monetariamente mês a mês. A pura e simples desconstitucionalização aponta
inequivocamente para a abolição desta garantia.

À vista disso, demonstram-se· incoerentes as propostas de alteração
constitucional com o sistema vigente, á medida em que impõem alterações que
desrespeitam os direitos e garantias assegurados, os princípios por ele adota~os

e os direitos deles decorrentes, igualmente disciplinados no texto constitucional, e
portanto insuscetíveis de alteração tendente à sua supressão pela via de emenda
constitucional.

Isto posto, nosso voto é pela INADMISSmlLIDADE do
Substitutivo do Senado à Proposta-ue Emenda Constitucional nO 33/95.

Sala daco~, em de dê 1997

f
//~"-'-;(.f.L' ~~Uj,5~C.I.,(~ ,,~~--t~t~

D UTADOS JOSÉ GENOINO . D UTADO MARCELO DEDA
,I (PT-SP)

_~'," '. t_ DEPUTADO HA~DOSABÓIA
LmS EDUAR GRE G (PT- )

-SP)

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT

1. A PEC nO 33/95 resultou de um desmem~ramento de Mensagem
do Poder Executivo remetida ao Congresso NaCIonal em. m~r.~o de 1995.
A Maioria, constituida pela base governista, deu admlsslblh?ade.~m
emendas saneadoras, visando escoimar da proposta ~Ig~ns dISpO~I!IVOS
conflitantes com a isonomia e o respeito aos direitos adqUiridos,
considerados cláusulas pétreas, não suscetíveis de emendas, pelo
inciso IV, § 4° do art. 60 da CF; que excl~i ~e ~~reci.ay,ão proposta
"tendente a abolir (...) IV - os direitos e garantias mdIViduals .

2. Na Comissão Especial para o exame da PEC, foi então designado
o Relator, dep. Euler Ribeiro, que produziu Substitutivo conte~do
expressões e inclusive artigos, sem nenhuma emenda suporte ofereCida
à proposta originária, em flagrante violação ao in~iso I do art. 60, que
exige "... um terço, no minimo, dos membros da Camara dos Deputados
ou do Senado Federal" para apoiamento de emenda.

3. Após tumultuada trar.1itação, o Substitutivo Euler Ribeiro foi
rejeitado pelo Plenário, tendo o então Presidente Luís Eduardo,
c!o::rc2!1eitando normas regimentais, subtraído à apreciação do Plenário
a proposta o;iginal do Poder Executivo, que teria destino idêntico a') do
Substitutivo: a rejeição.

4. Procedeu-se, então, numa obscura interpretação regimental, à
nomeação de um novo Relator, dep. Michel Temer, e à elaboração de
uma Emenda Aglutinativa Substitutiva (de nO 6) à PEC nO 33-C/95 que
foi distribuída, inclusive com rasuras manuscritas, na calada da noite,
aos senhores parlamentares. Foi, sem dúvida, um momento menor o
episódio então vivido por esta Casa.

5. Após uma tramitação em que ocorreram 22 votações no Plenário,
em 1° tumo, com a votação de 18 Destaques de Votação em Separado
e 4 Emendas Aglutinativas, desmentindo totalmente a inverdade mil
vezes apregoada pelos grandes meios de comunicação de que as
oposições obstruíam a votação da Reforma "com mai!: de 200 DVS", a
PEC foi finalmente aprovada em votação de 2° turno em julho de 1996.

6. Enviada ao Senado, somente depois de seis meses o texto
aprovado pela Câmara começou a ser examinado. O Relator, Seno Seni
Veras, não só dele suprimiu dispositivos, como modificou-o inteiramente.
Novas violações constitucionais e regimentais ocorreram, inclusive até

mesmo mudanças de mérito em votação do 2° turno, expressamente
proibidas pelo Regimento Interno do Senado Federal.

7. O Substitutivo do Senado inovou em relação ao texto da PEC nO
33/95 aprovado pela Câmara. O Presidente da Cãmara dos Deputados,
em resposta a questão de ordem proposta por nossos ilustres pares,
Deps. Nilson Gibson e Arnaldo Faria de Sá, decidiu:

"Assim, se o Senado Federal aprova um novo texto, em. forma
de substitutivo, diferente daquele enviado pela Câmara dos
Deputados, deve-se considerar como rejeitada pelo Senado
Federal a proposta originária da Câmara, já que esta não
logrou aprovação da outra Casa, dentro dos critérios
constitucionais.

Em conseqüência, o texto aprovado pelo Senado Federal e
encaminhado à Câmara, embora formalmente mantenha o
mesmo número de tramitação, é, em esséncia, uma nova
proposta de emenda à Constituição, e não uma mera emenda
ao texto oriundo da Casa inovadora". (o grifo é nosso)

8. Assim sendo, julgamos, preliminarmente, procedente o
requerimento do Dep. Jarbas Lima para que, em se tratando de matéria
constitucional relevante, a nova proposta seja examinada em audiência
pública onde a opinião de eminentes constitucionalistas poss~ dar
subsidios a CCJR no exame da admissibilídade dessa nova PECo
.9. O Parecer do eminente Relator, Dep. Aloysio Nunes Ferreira, "não
vislumbra no substitutivo do Senado Federal à PEC 33195 qualquer
atentado às limitações implícitas ou explícitas ao poder de emenda â
Carta Magna", com o que, em absoluto, não concordamos. Senão
vejamos.

A Constituição consagra a imutabilidade' de 'principios das
.chamadas "cláusulas pétreas", elencadas no art. 60, § 4° e em seus
incisos:

"Art. 60 - .
§ 4° - Não será objeto dI:! deliberação a proposta de emenqa
tendente a abolir:
1- a forma federativa do Estado;
1/- o voto direto, secreto, universal e periódico;
/li - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais".

Tais incisos constituem vedações explicitàs, às quais devem se
acrescentar as vedações implicitas decorrentes do § 2° do art. 5° da
Constituição Federal:

"Art. 5°· ..
§ 2° Os direitos e garentias expressas nesta ConstituiçlJo nlio
excluem outros decorrentes do regime e dos princfpios por ela
adotados, :JU dos tratados internacionais em que a Reptíbfica
Federativa do Brasil seja parte~

10. A ofensa ao pacto federativo (Art. 60, § 4°, inc. I), afrontando a
descentralização do Poder, está contemplada em diversos artigos, entre
eles .a imposição compulsória de um regime unificado e geral de
previdência aos- demais entes federativos (art. 201) com requisitos e
critérios também impostos a esses entes, pela elaboração de. lei.
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complementar a que se refere o § 4° do art. 202, com a imposição
compulsória do regime de previdência privada complementar para os
servidores públicos dos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Vale observar que a previdênCia social está conceituada na Constituição
como direito social fundamental no artigo 6°, caput;

"Art. /jO - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição",

cabendo observar a competência legislativa concorrente estabelecida no
art. 24, inc. 111, da Constituição, nos seguintes termos:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente:

XII- previdência social, proteção e defesa da saúde".

11. A separação dos Poderes de que trata o inciso 111 do § 4°, art. 60,
está necessariamente ligada ao art. 2° da Carta Magna que diz:

:Art. 2° - São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

A nova redação dada pela PEC pelo inciso VI do art. 93 com remissão
ao art. 40 subtrai à Magistratura, com a extinção da garantia de
irredutibilidade de vencimentos na inatividade, a necessária
independência do Poder Judiciário no exercício de suas funções com os
demais Poderes, de forma harmônica, mas não submissa.

12. Vários dispositivos do Substitutivo do Senado ferem de morte os
direitos adquiridos, esculpidos no inciso XXXVI do art. 5°.

"Art. 5°_ ..
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisajulgada",

violando os direitos e garantias individuais (art. 60, § 4°, inc. IV).

Por exemplo, o custeio das aposenta~ori~s e pensões dos sef':'i~o.res

públicos da União, dos Estados, do Dlstnto Federal e dos Mumclplos,
incluídas suas autarquias e fundações, é determinado, segundo o § 1°
do art. 40, constante do art. 1° do substitutivo do Senado nos seguintes
termos:

"Art. 1° - .
Alt. 40 - ..
§ 1° - As aposentadorias e pensões serão custeaC!as com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e
pensionistas e do respe':tivo ente estatal, na forma da lei, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão de valor
igualou inferior ao limite máximo estabelecido para os
beneficios do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201".

O § 6° do art. 40 da Lei Maior, que é um dispositivo constitucional em
, plena vigência, determina que o custeio dos prowmlos e pensões dos
, servidores públicos federais seja feito nos seguintes lermos:

"Alt. 40- .
§ 6° - As aposentadorias e pensões dos servidores públicos
federais serão custeadas com recursos provenientes da União
e das contribuições dos servidores, na forma da lei".

Tecnicamente, .os inativos não são servidores, especialmente porque
não estão investidos em cargo público, como bem define para os
servidores públicos da União a lei 8.112/90 no seu ar!. 2°:

"AIt. 2° • Para os efnitos desta lei, servidor é a pessoa
legalmente investida em c~rgopúblico". ~Õt

E, muito menos o são os pensionistas. ~ /

Por outro lado, mesmo do ponto' de vista do seguro sacia!, aposenta:~
e pensionistas já tiveram 'suas ,contas encerra,das com o Plano de
Seguridade Social do servidor e após a aposentação são puràe
simplesmente credores dele.

Impor novas regras, estabelecendo descontos sobre proventos e
pensões, é atentar contra o princípio da-irretroatividade, do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5°, XXXVI,
CF). Portanto, clara está a vio.''lçào da clásula pétrea do art. 60, § 4°,
inc. IV.

, Não foi outro o entel1dimento da CCJR ao adotar a Emenda nO 6
suprimindo na proposta originária enviada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso a expressão "... e inativos, bem como dos
pensionistas ... " do § 1° do art. 40, da Constituição Federal proposta pelo
ar!. 2° da PECo
O Substitutivo finalmente aprovado pela Cãmara e rejeitado pelo
Senado havia dado a seguinte redação para o § 6° do ar!. 40:

''Art. 40 - .
§ 6° - As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das· contribuições dos servidores e do
respectivo ente estatal, na fórma da lei".

, Vale lembrar que o Presidente Férnando Collor tentou onerar atravês do
PL nO 2.474/92 as aposentadorias e pensões com contribuições
previdenciárias €le 7% e 3% respectivamente. A CCJ rejeitou o PL por
vícios de inconstitucionalidade.

'O Presidente FHC tentou novamente com o PL n° 914195, impor
contribuições aos aposentados e pensionistas, sendo tal projeto
novamenté rejeitado por inconstitucionalidade.

Mas, o Presidente Fernando Henrique é um obstinado: editou a Medida
Provisória nO 1463, agora já na sua 19" edição, modificando o art. 231 da
Lei nO 8.112/90, nos seguintes termos: '

"Alt. 231 - O Plano de Segu.ridade Social do servidor será
custeado com o produto da 'arrecadação de contribuições
sociais obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três
Poderes da União, das duial"4UidS e das fundações públicas" (o
grifo é nosso)

,Depois de por três vezes esta Casa ter rejeitado a cobrança de
contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, o
Substitutivo do Senado "constitucionalizou" o arbítrio.

Mas, a consciência do direito adquirido tem tamanha força que o próprio
Senado Federal garantiu no seu Substitutivo aos já aposentados, e
pensionistas no § 4° do ar!. 3° que:

"Art. 3° ..
§ 4° - Serão 'mantidos todos os direitos e garantias
assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data
de publicação desta Emenda aos servidores inativos e
pensionistas, civis e militares, anistiados e ex-combatentes,
assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os
requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no
alt. 37, inc. XI, da Constituição".

Entre eles, é claro, se inclui a não incidência da contribuição
previdénciária para os aposentados e pensionistas.

.para os atuais servidores que ingressaram na previdênéia social com a
regra estabel13cida no atual § 6° do art. 40 da Carta Magna é indiscutível
a existência de uma relação contratual definida. O § 6° do ar!. 40 é uma
das regras desse contrato pelo qual o servidor só contribuirá até a sua
aposentação. Esse contrato é um ato jurídico perfeito, cláusula pét~ea,

violada, sem dúvida, pela redação do § 1° do ar!. 40 do Substitutivo do
Senado.

Mas ainda: esse § 1° do art. 40 faz distinção entre os aposentados e
pensionistas que recebem proventos até R$ 1.200,00 - para os quais
não há incidência de contribuição previdenciária - e os que percebem
acima desse limite que estão obrigados a contribuir.

i É-um dispositivo antiisonômico, violador da cláusula pétrea definida no
,;c~P/ltdo art. 5° da Constituição:
I ".i .

''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 à
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:"

Mais uma vez viola-se uma cláusula pétrea que estabelece os direitos e
garantias individuais.

Urge, pois, diante da inconstitucionalidade manifesta do § 10 do art. 40,
constante do art. 10 do Substitutivo do Senado, adotar a seguinte
emenda saneadora modificativa:

''Art. 1° - .
Art. 40 .
§ 1° - As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e do
respectivo ente estatal, na forma da lei, vedando-se
expressamente contribuição de aposentados e pensionistas".

Deve-se ainda observar que o Sub~titutivo do Senado, ao alterar vários
dispositivos da "atual Constituição relativos aos servidores públicos e aos
empregados do setor privado, vilipendia uma série de direitos
adquiridos. A adesão à Previdência gera um fato juridico que constitui
"ato jurídico perfeito" do qual promanam direitos que devem ser
respeitados. A propósito ensina Pontes de Miranda:

"No caso de direitos condicionais, de regra (o art. 118 do
Código Civil brasileiro é dispbsitivo, e não, como se pretende,
cegente), não haverá direito adquirido. Diz o Código Civil
brasileiro, art. 118: 'Subordinando-se a eficácia do "ato à
condição" suspensiva, enquanto "esta se não verificar não se
terá adquirido o direito a que ela visa'. No entanto, pretende a
doutrina clássica que a lei nova pão. pode- produzir- efeitos. Daí
alargar-se a noção: diré/tós adquindos são os direitos
adquiridos (art. 118) e mais os que tenham termo prefixo ou
condição preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem, isto
é, quando irrevogáveis pelo df~/arante ou terceiro"

Apropósito da condição, adquiriu-se o direito expectativa e a lei
que atingisse o direito expectado, direito que ainda não foi
adquirido (no sentido estrito). ofenderia o direito expectativa.
Todo o direito expectativa é direito que expecta, que está a
ex-spectare, que vê de fora, que contempla. A técnica e a
termínologia juridicas tiveram de distinguir a expectativa, que é
simples atitude no mundo fáctico, e o direito expectativa, que é
como o direito ao direito que vai vir. De jeito que a tutela do
direito expectativa implica que se tutela, em conseqilência, "o
direito expectadO, que é o direito a que tem direito o titular do
direito expectativa".

13. Pretende ainda o SUbstitutivo do Senado revogar o incÍ$9 I) do § 2°
do art. 153 da Constituição, quedispõe:' -

~Art. 153 - Compete á União instituir-impostos sobre:

fII- renda e proventos de qualquernatureza;

·§·~·~·o·i;;;;;;;i;p;;~i;t~;;;·i;~i;~·iii::················ .
.....................................~.~- '" .
/I - não incidirá, nos termos e lintltes fixados em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos
pela previdência social da União, dos EstadOs, do Distrito
Federal e dos Municípios a pessoa com idade superior a
sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituida.
exclusivamente, de rendimento do trabalho~

Esse é um exemplo das "maldades" promovidas pelo Governo FHC a
que fazia referência o Presidente do Banco Central, Gustavo Franco.

Em primeiro lugar, deve-se observ;;r, como determina o texto
constitucional, que a imunidade tributária é a favor de quem" vive
exclusivamente de rendimentos do trabalho, o que leva à presunção de
que a pessoa não é rica. Não se trata de isenção pata velhos (idade
superior a sessenta e cinco anos) ricos, proprietários de grandes
fortunas, mas sim para velhos pobres que vivem exclusivamente de seu
trabalho.

Trata-se, sem dúvida, de direito adquirido de uma garantia
Individual, não suscentivel de emenda nos tennos do § 2" do art. 5"
da Constituição.

Ressalte-se, por último, que a supressão dessa imunidade tributária do
art. 153, § 2°, inc. 11 equivale a uma "economia de palitos", pois são
irrisórias as quantias que os erários da União, dos Estados, dos
Municípios e do Dístrito Federal deixarão de arrecadar.

Para o caixa dos respectivos sistema" previdenciários desses entes
estatais a economia é nula, pois trata-se do pagamento ou não de um
imposto, o imposto de renda de idosos que vivem exclusivamente de
suas aposentadorias e pensões.

Urge pois que a. CCJR elimine a inconstitucionalidade apontada,
adotando emenda saneadora para suprimir o art. 16 do Substitutivo do
Senado.

14. O Substitutivo do Senado, propõe no seu art. 2° incluir nas
Disposições Constitucionais Gerais art. 247 nos seguintes termos:

"Art. 247 - Os beneficios pagos, a qualquer título, pelo órgão
responsável pelo regime gerál de previdência social, ainda que
a conta do Tesouro Nacional, obedecerão ao disposto no art.
201, § 4° e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado
para os benefícios concedidos por esse regime observarão os
limites fixados no art. 37, inc. XI".

Em primeiro lugar é necessário esclarecer que, dentre os beneficios
pagos pelo INSS, que é o órgão responsável pelo regime geral de
previdência.social," mas a.conta c!.o Te.souro Nacional,e~c;ontrélm-se a
aposentadoria excepcional dos anistiados e a dos ex-comoatentes.

Esses beneficios eram reajustados pela regra do art. 136 do Decreto nO
611 de 21/07/92, assinado pelo então Presidente Fernando Collor:

"Art. 136 - A aposentadoria excepcional será reajustada sempre
que ocorrer alteração para maior no salário que o seguradO
estaria recebendo se permancesse em atividade, observadOs
os percentuais de cálculo previstos em cada caso".

Esse artigo reproduz a essência do art. ao do Ato das Disposições
Constitucionais Transitérias (ADCn que garante aos anistiados a
parid~de com seus paradigmas que permanecem na atividade ao lhes
assegurar "as promoções na inatividade ao cargo, emprego,~
ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo
••• " (Art. ao do ADCT da CF).

O ex-deputado Marcello Cerqueira, jurista de nomeada que foi Consultor
Jurídico do Ministério da Previdência Social, exarou Parecer sobre a
questão nos seguintes termos:

"A anistia do art. .ao das Disposições Transitórias estabelece
direitos individualmente garantidos (Art. 60, § 4°, IV, CF) e

-portanto"inamendáveis. .
Incluir ' os aposentados pela anistia na regra geral
previdenciária ainda geraria outra anomalia, igualmente
inconstitucional. É que os servidores da administ~ão direta,
civis e militares, f1Posentados pela mesma lei de anistia
continuariam a receber vencimentos pelo atual sistema a que
estão súbordinados, enquanto os demais seriam deslocados
para o regime previdenciário estranho ás leis de anistia".

"As leis infraconstitucionais peJlinentes á anistia devem
derivar-se do referido art. ao e não de outro, ainda que ao 19i9o
pareça assemelhado. A não supressão do art. 247 poderia
colocar o Presidente da República numa singular situação:
manteria a aposentadoria plena do professor FernandO
Henrique Cardoso, dos demais civis e militares anistiadO", e
restringiria a dos restantes. É certo que não poderia fazê-lo
pelO principio Cónstitucional da isonomia, mas não deixa de
ser instigante à sucessão de equivocos a que pode levar uma
lei iníqüa".
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É importante recordar que o art. 11 da PEC enviada pelo Poder
Executivo tinha os mesmos objetivos que o art. 247. No entanto, já na
CCJR sofreu emenda saneadora - a Emenda.n~ 2 - de autoria do
Relator Rodrigues Palma e ao ser examinada'a -Emenda Aglutinativa
Substitutiva nO 6, o Relator, dep. Michel Temer, suprimiu "o referido
artigo, justificando "pelo fato deste produzir indevidas diferenças de
tratamento em relação a benefícios da mesma espécie, a depender do
órgão mantenedor".

Mas, como já dissemos anteribrmente, oPresidente Fernando Henrique
Cardoso é um obstinado na perpetração de "maldades". Em 05103/97,
através do Decreto nO 2.172 revogou o Decreto nO 611192, em especial o
art. 136, introd.uzindo em seu lugar o art. 128 com a seguinte redação:

"Art. 128 - A aposentadoria excepcional e a pensão por morte
do segurado anistiado serão reajustados com base nos

mesmos .indices aplicáveis aos benefícios de prestação
continuada da previdência social".

Mais ainda: O Governo orientou sua base e o Relator Beni Veras para
·constitucionalizar" o Decreto 2.172197 com a introdução no texto da
Carta Magna do art. 247.

Trata-se, pois, da CCJR adotar emenda saneadora para suprimir o
art. 247, diante de sua clara inconstitucionalidade frente aos
direitos adquiridos estabelecidos pel art. 60, § 4°, inc. IV.

Reata ainda assinalar que a permanência do art. 247 entra em flagrante
contradição com o § 4° do art. 3° do Substitutivo do Senado que dispõe:

"Art. JO - .
§ 4° - São mantidos todos os direitos e garantias asseguradas
nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação
desta Emenda aos seNidores inativos e pensionistas, civis e
militares, anistiados e ex-eombatentes, assim como àqueles
que já cump'riram, até .aquela 'data, os requisitos para
usufruírem tais direitos, obseNado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição". (o grifo é nosso)

15. Pode-se afirmar, sem medo de errar, que o objetivo central da
"reforma" da Previdência é a sua privatização. O Governo FHC, com
total apoio d.a mídia, tenta esconder, através de uma bem orquestrada
campanha contra "prívilégios", o verdadeiro objetivo da sua "reforma":
destruir a previdência pública, ampliar a previdência privada,
particularmente a dos fundos abertos de adesão individual, os FAPI
(Fundos de Aposentadoria Programada Individual), sob o controle dos
grandes bancos e seguradoras.

A proposta do Senado cumpre exatamente essa função: com a fixação
de uma aposentadoria máxima de R$ 1.200,00, passível de ser
achatada em inflação futura, com a eliminação dos últimos 36 meses no
cálculo do provento incial, com a imposição do limite de idade mínima de
60 anos e a obrigatoriedade da comprovação de'35 anos de contribuição
(se homem) fica reduzida ou até mesmo inviabilizada' a aposentadoria do
'trabalhador do setorprivado na previdência social.

Trata-se, enfim, de uma "reforma" que não vacilou em suprimir direitos
previdenciários para dar ao capital financeiro nacional e internacional o
inominável privilégio de manter sob seu controle uma enorme poupança
- produto do trabalho de milhões de brasileiros - que, mima

economia globalizada, certamente não serà empregada na retomada do
desenvolvimento do país, mas sim na desenfreada jogatina das bolsas,
dos mercados de futuro, dos derivativos, etc.

Necessário se torna, pois, examinar o destino de milhões de brasileiros
sob o ângulo dos seus. direitos e garantias individuais, porque não é
admissivel que, justamente, quando o indivíduo perde sua capacidade
laborativa - seja por velhice, seja por doença - fique sem nenhuma
proteção, sujeito às incertezas de um mercado em que as perdas dos
fundos privados de previdência, tanto quanto as "arapucas" tipo Capemi,
podem deixar ,milhões de brasileiros sem poder receber sequer a
i:lposentadoricl ou pensão ~ue lhes é devida e para a qual contribuíram.

Mas, o constituinte de 88 soube resguardar esses direitos e garantias
individuais. Senão vejamos:

I - no arl. 5° garante-se "aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade ... "

11 - o art. 6° define a ''previdéncia social como um direito social" e o ari.
194 enuncia que "a seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,

destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à
assistência social",

O que o Substitutivo do Senado tenta fazer é emendar na Constituição
de 8á no que não pode ser emendado, inclusive em direitos e garantias
individuais inscritos em outros artigos que não o art 5°, como bem
acentuou o eminente Ministro Carlos Velloso do STF ao proferir voto em
ação direta de inconstitucionalidade:

"Direitos e garantias individuais não são apenas os que estão
inscritos no art. 5°. Não. Esses direitos e essas garantias se
espalham pela Constituição. O próprio ari. 5°, no se.u § 2°,
estabelece que os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
principias por ela adotados, ou dos tratados intemacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parie.

t: sabido, hoje, que a doutrina dos direitos fundamentais. não
compreende, apenas, direitos e garantias individuais, mas,
também, direitos e garantias sociais, direitos atinentes à
nacionalidade e ,direitos políticos. Este quadro todo compõe a
teoria dos direitos fundamentais. Hoje não falamos, apenas, em
direitos individuais, assim direitos de primeira geração, Já
falamos de direitos de primeira, dá segunda; de terceira e até
de quarta geração. " .

,A:Li-
(a) Dep. MATHEUS SCHMIDT

Více Líder do PDT

Não há, pois, como aceitar as redações propostas para os arts. 202
e parf1grafos, art. 40, §§ 15 e 16 e os arts. 248 e 249, dévendo ser
sumariamente suprimidos ou modificados por emenda saneadora
para superar patente inconstitucionalidade na afronta a cláusulas
pétreas (art. 60, § 4°, inc. IV e § 2° do art. 50).

Por todo o exposto, é imperioso que a CCJR da Cãmara dos' Deputados
não dé admissibilidade ao Substitutivo do Senado Federal à Prdposta
pe Emenda à C'tlnstituição nO 33, de 1996,.por violar cláusulas pétreas
da Constituição Federal.

Numa situação 'de desemprego crônico,' de uma das mais elevadas
taxas de rotatividade de nião-de-obrl\l do mundo, quantos trabalhàdores
do setor privado poderã9~çomprovar 35 anos de contribuição?

O· Substitutivo do Senado se encaixa como uma luva na estratégia
governamental de estabelecer definitivamente no país uma previdência
privada que, na opinião dos especialistas, tenha em 2005 um patrimônio
de US$ 200 bilhões.

Para alcançar esse objetivo o art. 202 do Substitutivo do'·Senado, ao
suprimir de vez a possibilidade de uma previdência complementar
pClblica garantiu essa reserva de mercado - de US$ 200 bilhões 
este sim um privilégio para meia-dúZia Cie grandes bancos e seguradoras
nacionais e estrangeiras. . .

O Substitutivo do Senado consagrou. essa previdência privada, inClusive
declarando que ela se organiza de forma autônoma frente às regras
estabelecidas pelo regime geral de Previdência Social.

Sala das Comissões, novembro de 1997
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VOTO EM SEPARAOO 00 DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA

PEC 33-G/95 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n'
33/95, que "modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de
transição e Qáoutras providências".

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nos termos
do art. 32, III, a e b, combinado com o art. 202 do Regimento Interno, o exame da
admissibilidade das Propostas de Emenda à Constituição - PECs. . '

Neste sentido, vem a este órgão técnico, para o exame dos aspectos de
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa,
o substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à Constituição n' 33/95, que
"modifica o sistema de previdência social, estabelece nonnas de transiçio e dá outras
providências".

Confonnc decisão do presidente MicheJ Temer, em resposta a questões de
ordem formuladas pelos eminentes deputados Nilson Gilson e Arnaldo Faria de Sá a

respeito da tramitação nesta Casa do substitutivo do Senado à Proposta de Reforma
da Previdência aqui aprovada, o substitutivo em questão será tratado como matéria
nova. Essa decisão teve por escopo os artigos 203 do Regimento Interno da Càmara e
367 e 368 do Regimento Interno do Senado. Por estes dispositivos, a PEC que voltar
do Senado começará sua tramitação como se nova fosse e vice-versa. Isso implica
portanto, a apreciação, tanto pela Comissão de Justiça como por Comissão Especial.

Com efeito, a própria Constituição Federal, ao definir os procedimentos
de sua reforma, estabelece que a proposta "será discutida e votada em cada Casa do
Cougresso, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros".

A situação peculiar criada pelo emendamento no Senado do texto da
Proposta de Emendá à Constituição da Càmara poderá redundar no cbamado efeito

"ping-pong", significando que se novas alterações forem introduzidas na CãIOara, a
PEC retomará ao Senado, que, por sua vez poderá emendá-la e assim sucessivamente,
com a possibilidade de uma procrastinação indefinida.

O relator da matéria, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, ofereceu parecer
considerando atendidos pela Proposta os pressupostos de constitucionalidade,
juridicidade e de boa técnica legislativa, concluindo, portanto, por sua
admissibilidade, nos seguintes termo~:

"Examinando a PEC 33/95, verifica-se que, sob o aspecto
formal, a proposta obedece aos preceitos do inciso 11 e § I· do ar!. 60
da Constituição... pois a, emenda foi proposta pelo Presidente da
República e não se acha o Pais na vigência de intervenção federal,
estado de defesa ou estado de sitio... em face do exposto, votamos pela
admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituiçlio n' 33, de
1995, por contemplar os requisitos essenciais à sua livre tramitação
nesta Casa".

Conforme já se pronunciaram ilustres colegas deste órgão técnico, que
inclusive formularam questões de ordem neste sentido, o relator, ao proferir seu
parecer, o fez de modo totalmente equivocado, porque incidente sobre a
admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição n' 33, de 1995, ou seja, o texto
original da Proposta, quando, na verdade, deveria fazê-lo em relação ao substitutivo
do Senado, como matéria nova, sujeita ao exame concreto e específico de
admissibilidade. Com isso, por mera conveniência política, desvia-se do cumprimento
das regras regimentais concernentes ao exame da matéria.

Julgo oportuno transcrever parte da inequivoca decisão do presidente
Michel Temer em resposta à questão de ordem acima referida, que expressa com
clareza o que buscamos defender:

"decido a questão de ordem no sentido de dar ao
substitutivo do Senado à Proposta de Emenda à Constituiçlio n' 33, de
1995, o tratamento prescrito no art. 203, capul, do Regimento Interno

da Câmara e, subsidiariamente, no arL 367 do Regimento Interno
dn Senado Federal, isto é, tramitação como proposta nova, com
despacho à Comisslio de Constituição e Justiça e de Redação e à
Comissão Especial, nos termos dos arts. 201 a 203 do Regimento da
Casa".

Na verdade, o relator, ao proferir um parecer equivocado, que deve ser
considerado insubsistente, esquivou-se simplesmente de proceder à análise efetiva e
circunstanciada do substitutivo do Senado. Este texto traz profundas. alterações em
relação à proposta de reforma previdenciÓTia aprovada pela Càmara, sobre as quais .
esta Comissão não poderá deixar de pronunciar-se, julgando todos os seus aspectos de
admissibilidade, sob pena de fugir ao seu dever preclpuo.

O substitutivo, inclusive, edita matérias totalmente estranhas ao seu
objeto, tais como expedição de precatórios (revogaçio do § 3· do ar!. 100 da
Constituição), e a incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos provenientes de
aposentadorias e pensões (revogação do inciso II do § 2· do ar!. 15~).

Vale lembrar que o procedimento adotado por esta Comissão quando da
apreciação da Proposta original do Exe~~tivo, anteriormente numerada co~'! PEC
21195 foi o desmembramento da matena, com base no mandamento regnnental
expresso no inciso III do art.. 57 do ~egim..nto Interno,. que determina o
desmembramento de proposição quando conllver dIferentes maténas, que deverão ter
tramitação autônoma.

Mas o essencial que deve ser ressaltado em relação ao substitutivo em
questão é que ele agride, recorrentemente, em~ diversos de seus dispositivos,
principios fundamentais de nossa Carta magna.

O texto do Senado avança muito além até mesmo do texto original do
Executivo, aprofundando a concepção de seguridade c0':l0 uma contraprestaç~ ?e
serviços, de caráter rigorosamente contributivo. Com ISSO, transforma. ~ dIreI,?
universal à seguridade inscrito em nossa Constituição sem a correlação condICIonada a
contribuição compulsória para usufruto de beneficios em simples preslal:ão. de
serviços. Dessa forma, os beneficiários da seguridade verão mirem os seus dIreItos,
numa quebra da confiança do cidadão nas regras que o Estado estabeleceu para
assegurar seu futuro.

A Constituição estabelece, em seu artigo 60, parágrafo 4·, as restr!çôes à
capacidade de emendar do Congresso Nacional, das quais ressaltamos o seu InCISO IV:

"§ 40 Nlio será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir:

..........................................................................................................
"IV - os direitos e garantias individuais. fI

Considerando as vedações e limites ao poder de reforma do Congresso,
corno poder constituinte derivado, dentro de um quadro <le Constituição rigida "?~o a
nossa, com a imutabilidade dos princípios gerais que norteiam a nossa Rcpubbca,
vários aspectos das cláusulas pétreas consignadas no § 4' do ar!. 60 foram afrontados
pelo substitutivo do Senado.

O substitutivo institui, veJadamente, um regime previdenciário unificado,
que nivela por baixo os direitos dos servidores públicos, inclusive criando situações
diferenciadas entre as três esferas da federação, o'que caracteriza tratamento designa!,
taxativamente vedado pela Constituição.

São afrontados direitos e garantias individuais, inclusive direito adquirido
e expectativa de direito, ao se estabelecer a unificação dos regimes, com rebaixamento
ou extinção de beneficios, aO impor regra de financiamento através da Cllntribuição
compulsória inclusive de inativos e pensionistas do serviço público, ao instituir
sistema de tetos diferenciados. ao prever a redução gradual do cálculo para o valor da
aposentadoria, significando uma verdadeira garantia ao contrário, ou seja, a imposição
taxativa da perda, inclusive com a extinção do princípio da paridade, desvinculando a
remuneração dos servidores ativos e inativos.

Cabe ressaltar aqui a imposição de financiamento da Previdência através
da contribuição, além de beneficiários ativos, também de inativos e pensionistas do
serviço público, inserida no texto do Senado. A extensão pretendida foi retirada do

texto original da Proposta de Emenda do Executivo, por esta Comissão, na ocasião de
sua apreciação, por considerá-la uma afronta expressa a cláusula pétrea.

Corno se isso não bastasse, o substitutivo do Senado recupera outros
dispositivos amplamente rejeitados na Câmara, tanto neste órgão técnico como no
próprio Plenário, ao impor sistema de previdenciarnento complementai através de
fundos privados, inclusive para a cobertura de acidentes de trabalho, a ser cumprido
concorrentemente por sistema de seguro privado e pelo Regime Geral da Previ<lência.

Traz ainda evidente tratamento discriminatório ao direito previdenciário
entre os servidores militares e civis, <lesvinculando expressamente suas regras de
previdenciarnento.

Mantém a substituição do tempo de serviÇ!l pelo tempo de contribuiçlo,
tanto para servidores públicos como para os segurados do regime geral, retirando da
cobertura previdenciária milhões de trabalhadores brasileiros que não têm acesso aO
mercado formal de trabalho.

Aprofunda a discriminação quanto aos trabalbadores mrais, cujas regras
de apósentadoria passarão a depender de exigências a serem disciplinadas em lei
complementar.

Com isso, mesmo retirada do texto (já na Càmara) poderá ser institulda
por lei a regra que condenava os trabalhadores rurais que realizam atividades em
economia familiar, mesmo que contribuam posterionnente com valores acima do
salário minimo, a terem seus beneficios limitados ao mínimo, inexoravelmente. Esta é
mais uma regra iniqua que aprofunda o rompimento com o princípio da univerulidade
da cobertura dos beneficios da seguridade.

Vê-se, pois, que em todo o texto se verificam infringências .de nonnas
constitucionais, princípalmente as que visam limitar o direito adquirido ou o ato
jurldico perfeito.

Suprimidas as atuais garantias c~nstitucionais que asseguram a prestaçio
dos serviços de seguridade, englobando a previdência, a sa\lile e a assistência social o
cidadão não poderá ter mais qualquer segurança de que sistematícamenie novas resf- .
não venham a ser outra vez mudadas em seu prejuízo, rompéndo-se, assim, a relaçio'
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fundamen!.'l de confiança entre o cidadão e o Estado e,'principalmente, pondo por
terra o principio da seguridade como um direito da cidadania, dever do Estado e da
sociedade e extensivo a todos os cidadãos, de acordo com a Constituição federal.

Esta cor.ceituação àmpla de seguridade social se clã no artigo 194, onde se
declara a seguridade como o conjunto de direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. Estes direitos devem ser organizadqs - segundo o parâgrafo único
do mesmo artigo - de acordo com o principio da universalidade da cobertura e de
atendimento, significando que a nossa Carta Magna atribui ao cidadão o direito de
usufruir - independente de sua condição social e econômica, contribuindo ou não - dos
beneficios da seguridade, na forma' e nas condições como está nela prescrita. Ou seja,
define o direito à seguridade como atributo próprio e inerente da cidadania, com status
de direito fundamental, inserida num conceito mais amplo e democrâtico de Estado,
cujo fundamento maior é a busca da justiça social.

Constituindo-se em atributo próprio da cidadania, o direito à seguridade
é, sem possibilidade de tergiversação, direito individual do cidadilo e dele inalienável.

Este direito individual à seguridade materializa-se em primeiro lugar pelo
que dispõe o § 2° do artigo 5°: '

"§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos principias por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte."

Vê-se que a Constituição entende, de forma insofismável, a existência de
direitos individuais não só no capitulo citado mas em outras ,artes da Constituição
e até fora dela, desde que decorrentes de tratado internacional.

Em seu artigo 6°, a Constituição define como direitos sociais, dentre
outros, a saúde, a previdência e assistência social, que vema'cóustituir, em conjunto, a
segnridade social. Esta definição literal não exclni, como jã ressaltamos, li definição
complementar, inserida no Capítulo próprio da Seguridade Social, a do direito à
seguridade como um direito individual do cidadão.

Além disso, manifesta-se reiteradamente nos diversos dispositivos
constantes do Capitulo da SeguriGJde Social.

A conceituação do direito à Seguridade como direito individual, derivada
do próprio texto da Constituição, leva-nos, portanto,-.!l. forçosa conclusão do seu
enquadramento como cláusula pétrea e à impossibilidade de sua remoção do texto por
força de emenda.

Diante da constatação da evidente e intransponiv.,gl existência de óbice
constitucional à tramitação da presente Proposta de Emenda, em nome do Partido
Comunista do Brasil, voto pela inadmissibilidade do substitutivo do Senado à PEC
35195.

Sala da Comissão, em de novembro de 1997.

~r ~)L(
Deputado SER4 MIRANDA - PCdoBtM:G

VCiTO EM SEPARADO DO DEPUTADO HÉLIO BICUDO

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N." 33, DE 1995

"Modifica O sistema de previdêDeia social, mabeleee tIOrmu de

trallliçio e dá outras providlllclu".

AUTOR: PODER EXECU11VO

RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

I . Antes de abordar .. questões constituciooais e regimentais/constitucionais a

prop<Í<ito da matéril!o Gta em tlalme, petI3() que é da maior televància =saltar que esse exame

pressupõe a análise dos fundameD10s lógico-juridioos da admi!sibilidade <k> substitutivo do Senado

Fedem!, Ota em sede deota Comíssio, averiguando: 1- Gpoder de iniciativa e 2- • úiexistência de

vedações constitucionais.

&5im, nio se trata de corrigir o que vem errado <k> Senado Fedem!, mas,

sim, de verificar se Gsubstitutivo em debate, por nio coneoponder aos requisitos legais requendos,

00 caso, p=sup<>st<>s de admissibilidade, por assim di=, vestibular c, depois, de existência de

vedaçllcs constilUCiooais em ambos os ClISOS, l1llIgÍstra1mente analisadas pelos eminentes deputados

que avançaram queslilcS de ordem formuladas nesta oportunidade.

Nesta CGmissio, nio se emenda, apenas se admite, OU nio.

2- A primeita questOO que se põe ao cxnminannos o substitutivo <k> Senado li

PEC 33195 se constitui na indagação: temos uma COnstituiç:fu1 Devemos maota-l. ou devemos

opernr nela mudanças de sorte a configmá-Ia segundo G modelo JlCGoliberal, já desacreditado DOS

paises industrializados, de alta tecnologia e que levou o México á maior crise econôUIÍca e social de

sua história, que jogou a Argentina numa crise também de grnndos proporçllcs e que, por sua vez,

por não openmnos as a1temçõcs devidas, no pen:urso do plano de estabiliznçüo monetária, nos està

lc:vando ao mesmo beco sem saída, de um Estndo dctcriomdo e cada vez mais subordinado aos

países industrializados <k> hemisfério norte.

Pua entendermos Gque hoje, ucon'tccC, qusndo os meios de 'comunicação,

fazendo a cabeça <k> povo, impõem a convieçW de que a Constituição outorgada em 1988 deve ser

revista, convém lembrar comG se deu G proce<5O de elllbo~ d= Canstituiç:fu e porque,

promulg.da. levantllnun-se, de imediato, vazes cJaml1lldo por alterações que rwIa dizem da

iIIlcn::ssc popular, IIIU!, sobretudo, do inter= dos grandes gI1IjXlS econôUIÍcos llllCiaoais ou

intenmcíonaís.

Pois bem, temos, ainda, em nossa. mcmôria que DOS últimos mamemas da

dítadUIll militar, muitas blllldeiras se desfuI1daram na sentido de que deveriamos convocar uma

Assembléia NBCional ColI5tituintc autônama e soberana. A<sim coma negnrnm as eleições diretas

para presidente da República, dermn-nos um Congresso Constiruinrc.

Mas, porque um Congresso Constiruinte e nio uma Asscmbléi.1

N& minha visão e talvez na de muitos outros., isto aconteeeu em decorrência

de um pocto, provavelmente n!o explicito, entre • burguesia brasileira e os militlm:s, para a

manutenção do "statu quo". Pensava-se, então, que seria mais fàcil controlar um Congresso do que

uma Assembléia Naciooai convocada, apenas, para a tBIefu de elaboraçi!o constitucional.

Esse Congresso Constituinte, na cxpcctatíva das elites, teria sua ação

bitolada pelo trabalho da famosa "comiss30 de notáveis", que elaborou, sob a 'presidência de Afonso

Arinos um projeto de Constimiç:fu que, na verdade, seria a teferência maior para a impll1lltação da

nova ordem constitucianal. Mas o chamado projeto Afonso Arinos n!o agrndou às forças

conservadoras, que n:solvemm, então, apostar - para acalentar suas pretensões - na fragilidade do

Congresso Constituimc. Partiu-sc, entio, da estaca zero para annar-se aquilo que depois se

colporifl<Xlll no atual textG constitucional. Entret:mto, para SUI)llCSll de muitas, as forças mais

progteSSistas,' minoritariamente rep=entlldas na Congresso, conseguinun aVl1llÇQS importantes na

elaboração do texto maior, atrnvés de um movimento que surgiu, um pouco li tevelia, seja da

esquerda, seja da direita, e que brotou espontaneamente das forças popu!= mais legítimas e que

se consubstanciou na aprescntaçãa de mais de ISO emendas populares li Constituição. muitas delas

figurando hoje no texto constitucional.

Como reroItado desse ttabalha, que alé certa ponto buscou 1'3U1ar muit:lS

definições de SlUlS comissões temáticas, pela vontade popular e que se constituiu, realmente, numa

surpresa para as fo.... polfticas de todos as matizes, elaborou-sc um texto que, sem dúvida., é o

texto da Constituiç:fu mais democnltica que o Brasil já teve.

Mas esse texto n!o agradou, sobrctuda, às fo.... conservadoras, de sorte

que a partir de sua promulgaJ;ilo, faram elas mnbilizarl>s para alterar aquilo que fora imposição

popular.

Num primeiro mornento~ tentou~se~ mediante a anteeitrtÇão do plebiscito

sobre fonna e sist~a de governo, encontrarese pretexto para uma extensa reforma constitucional.

Mantidos, entretanto, a forma republicana e o sistema presidencialista,

buscou-se, não obstante. a cb3mada revisão constitucional, com fundamento em interpretação
~vocada do artigo 3", do Ato das Disposições ConsnDlCionais Transitórias, ainda quando

:~tado • o dispositivo. com o resultado da oonsuItu plebiscitária.

Sem IeSptÚdo popular, • rcvisãa pretendida fmcassolL Mas não perderam as

CSJlCDlIÇU tantos quaoJos, venccdon:o das últimu eleiÇÕC5, insistem na implantaçãa do

De<l1ibcraIisma ,tIO BtUil. E urge que isto se faça, mesmo que se atropele a vo_e <k> povo, porque

os reroIúIdns calaStt'ófiéas que já OOlUCÇlm a aporeccr naquelas cconamia! que se atrel.aram ao
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modelo imposto pelo FMl podeIio dctenninar um movimento das forças JlCllllI/mS~

que. mais uma vez, podctio "" &zcr lJI=DlCS na lelIIllliva de aborIIr a CIIlleII& da CCCIIIOIIIÍ&

brasileira &OS inter=es dos polses desenvolvidos do norte. É precào c:oner. .. lJI&Il! da

estabilizzçW monetma, que já COIllCÇ& a "" dcsest&bi1izar, pIQ que o preslfBio de um GoYcmo

eleito na euforia da vitória das forças conservadoras, já no primeiro lIImO das eIcições

presideDciais, possa irapor as refonnas que os llImbores e lmmbetlS _iam como

impreseindlveis pIQ a chamada modanizaçOO do Estado Brasileiro.

3- Exi!tem, eaIretantO, a respeito da refonna coostitueion&! que "" protende

impor. alguns problemas que. -.gundo penso, precisamos pontual'.

Vejamos.

Como CDle1lder que todos nós, qllC nos empenb&mos na~ de uma

ComIituiçao, pensamos coocluir que ela valeu somente até agora, oem'ainda eumpiir dez Inos a

portir de SU& promulgaçio?

Para mim, fica muito diflcil entender que todo o rol dos direitos üÍdividuais

e sociais que fo..... na verdade, o resultado de uma luta e que aio foi nem uma 1111& COIlletDpotinea

à e1&boraçio co~tueional, mas uma 1111& que tem attIÍS de si todo um &CÚmulo de soliimento

imposto à sociedade btasileinl, que vamos • pouco e pouco desconhecendo pora anulá·la por

completo? Como é possível pomar que a questão maior da soberania do PaIs, DO U&to dos

problemas econômicos possa, como num posse de mágica, ceder puso â.poIllica aoo-liber&I de

&trelamento da economia brasileira à economia dos polses de5envoI~ &. bemiJfério -.

depois de aio cumprido. !Cquer. um decênio?

Hoje esw:nos di&n1z: da realidade de emeDd&s à CoasútuiçIo ClIYiadu pIQ

eXIme e decisio do Congresso Nacional, tendo corno marco inici&l, a iJl&UlllDÇio do pcaeme

mandato p=idencial.

4- A proposta de emenda ora em exame objetivava, em silltCSC, modificar o

sinema de previdanci!' social, estabelecendo IlOmlIS de tr&IlSiçao. Ao fazê.olo, em lIllSSO

entendimento. como já tivemos a oportunidade de assinalar, quando dbcutimos a ClIlClld&

originária, rejeitada pela Cimara e pelo Senado e objeto de JlIllP05lU substitutivas que, rejeitando

aquela, .. constituem ctn novas proposições, violava direitos e garantias individuais.

Mas. o que .. deve indagar., antes de mais. é .. o substitutivo da Câmara

poderia ser apreciado pelo Senado e .. o substitutivo do Senado pode tramitar nesta Cu&.

PennitJlIDamc~neste instante, wn pequeno retrospecto.

A proposta inicial veio. """ COlIliMio e depois de saneados. squndo o

pensamento etnia predominBnte da maioria, ..us defeitos que o tomariam imprópria posterior

lr&IIIÍtIçio, foi n:metida á Comissio Especial prevista no RegimeDlo \ntI:mO da C1m&r& dos

Deputados. Já aqui ocorreu, segundo entaldo, grave violaçio das regras que presidem o processo de

etnenda constitueioM!. Sanear é ctnendar e esta Comissao, ctn matéria de emenda constitucional

nio tem compet!ncia pIQ emendar. Emendas somente podem .... 1jRSCIIIId&s.. como o

apoiamento devido, na Comi,sio Especial.

Quando aio bastasse, os relatores designados ofereceram substitutivos. o

último deles, aprovado pelo Plenário da Câmara.

Poderiam, esses substitutivos sobrepo.r-se á etnenda originária?

~
K A mim, me parece' que. aio. Reelembre... que elDCDda SÓ pode ""

Q~~ •
tada com o apoiamento de 171 deputados. Como admitir... la! poder ao Jdalor, o de

substiruir.... sem maior ou menor apoiamento, ao autor ou autores de uma emendaCOIlIlilUCÍollll?

Ainda mais, coosiderand<Hc que ao oferecer \DIl SlIbIlitutivo,

implicitamente, rejeitada está a proposta originária. E, sem dúvida, o aubolílutivo do reI8rar

somente poderá precxistir na hipóteoe de &ter... às ctnendas oferecidas com o devido apoiamento,

o que aio se configlp na hipótese.

Ora, quando é formulado um ,ubstirutivo de autoria exclusiva do reIaIor.

- por pRjudicad& a ClDCIld& originíri&, deveodo a nova propost&, .. a!ISÍIn. se enteDder, ser

n:IlOVIda, lia SOIDCIIIC, Da ulterior sessio Jesisl&tiva. É o que dispõe c:Iar&meDIe - in~~

iIIImlIm!i!l-o pIIácr&fo S", do &rIÍ1IO 60, da Coaslituiçlo Federal.

EDIretaDlD, descoasideraDdo o textD coostiluClOUa1, .... SII& melhor

~, o PIeD'rio da C1m&r& aplllVOU o lICJ!UIldo substitutiva' e o remeteu ao Senado. Ali,

lIIIlIVHC amesma vioJaçlo dos _ comlitucionais/.

Dessa vioJaçlo. "" deu conta o eminente deputado Michel Temer, como

presideate da amara dos Deputados, respondeIldo a qloIC$lio de ordem a ele subpJetid&, quando

coocluiu que o aludido subslitutivo deveria "" COIISÍdetado como proposta originária do Senado e,

CClIIO la\, ..m.do pI1II _ de admi..ibilidade pela Contissio de~ e JUSliça da

C1m&r& dos Depurados e la! foste a COIIéIusio tom&da, &final eucaminbado pIQ Coinissio

Especial, sede pI1II pooterior exame do mérito a"" apn>ciado em duas discusoões pelo P1Cllário da

CImata, c:oasideratIdo< aprovado detde que obtenha, JIllS dois turnos, tr!s quintos dos votos de

seus membros, com oomla\ retomo &o Senado.
Trau-oe, iDsista-oe,de uma tr&mitaçio atípica, pois se cslli discutindo uma

mesma matiria - seja a proposta inicial, sejam os substitutivos a ela apresentados - aio em quatro

t1IrIIOI, como dispõe a Constituiçio. !l! wrbis: ". proposta será discutida evocada ctn cada Casa do
Congresso Nacion&I, ctn dois turnos", mas em seis ou mais turnos. É uma ÍDtefpretaçio que,

levando ao absurdo de um "ping-pong" intermiD4ve1, aio pode, desde 10110, ptIlSper&r.

Ademais, estamos deixando de coosidetu que a Coaslituiçao de 1981, JIllS

temlos de seu &rIÍ1IO 60. é uma caI1& rigida, pIQ aio dizer, na linha de ·muitos dos JIOSIOS mais

illlSlres coostitueiooalislas, rigidWima. E é segundo ....~ que se deve interpretar ..u

1eXIO, oobretudo, quando se trata de SII& reforma. E, por conseguinte, as regrÍ5 resimenui.
disciplinadoras da espécie.

É prcciso.l!I!I~ cooceder que desde a primeira~ da emenda

na C1mara, foi e\&, em verdade, desde entio, rejeitada, inrroduzindo.se a discussIo de uma proposta

nova, que aio era,~ da p=idàlcia da República e nem conlava, .... tratava de substitutivo,

com o apoiamento oecessário. de cento e _ e um depuIados.

No Senado ocorreu o mesmo. O substil'JlÍvo do relator, como deveria ter

--11& CImar&, aio poderia .... .-so Co lIIIJÍlll meoos, aprovado. Mas. lá como aqui,
__~ apnIYlldo, liIo oboIanIe vislvel vioIaçIo da Constituiçio e dos respectivos tqimentos

daamuae do Senado.

De oorte que o IUbstitutivo em análise aio poderia, sequer, ser COIlSideiado

_ UID& emenda origUÍiria do Senado. Nesta·instãncia, como já deveria ter acontecido na

CImua, pRjlldicada =ava a questio, sobn: ela nada mais .. podendo cogitar nesta Sessio

LePslativa.
E lO te tr&Wse de lIl&ll!ria nova, basta que .. leia o &rt. 60. § 5". da

CaailituiçIó Federal. pua que lO d! como "",j1!dicad& a emenda ora ctn discusdo: Í!! verbis: ".

.-na-..de~ de "."."m rejeitada ou bavida por prejlldicad& aio pode ser objeto

cII_~ .._OeSSIO \qJisI&tiva".

Em fIlIII pllI1tIIIÇIo, é precào que o legislador aio te esquoça de que, DO

""IÍIDl' c:oastitucioa"r bruiIeito, tem &peIl&S O poder constituinte derivado. ÍSUl pocque. mediante

-..doI aio se pode desmaDcbar. como .. pmende, um arcabouço institucional coostruido pelo

poder constituinte ·originório.

J} Hi, destar!.e, que .. perseguir, DO que respeita à reforma da ComtituiçIo, a

~ de seu espIrilO, que, ademais, é iDcompativel com um llOYO deoenbo de Estado, que as

l!lerIçlles propooI&S preteDdem impor. E, sobretudo, Setll arranhar o proce:<sO de trWítaçio. que

IIID poda, lÍ!!!I!mi!!. lCt abesto como se se _ da tramitaçID de leis ordiniri&s.

Como lO verifica do exposSO e das argIIlIlCDlIçõe aqui aniculildas pelos

___ dcpuIadoo que me pllltCder&m, • ...-la da prevido!Dci& já sucumbiu e - na

pc6xima SessIo Lqislativa poderá voltar à too& do debate.

$o '* poolO, vei- a DOV& ClIlClld&, como o lIIlIIIC de substitutivo. na

..,eiaçIo do pareces' do DObre deputado Aloysio NIDICS Ferreira. que admite sua

coassill1Ci<a1idade,juridicidadc e boaléeDic& Jeaisl&tiv&.
O anigo 60, § 4", da Constituiçlo Federal. determina que enio locra objeto

• de\ibedçIo • propool& de ClIlClld& teDdeale a abolir os direitos e garantias individuais". Dentro
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desse elenco dos diRitos e gamntias fimdamcntais, follle e subotractD dos direitos e gar.tJltias

individuais enumerados ao Titulo nda Comtituiç1o Fed=}, dest8<:a..., o Canltulo lI, "Dos Direitos

Sociais", que, ao seu artigo 6', define como um dos diRilOS sociais constitucionaltr< '.

comagrodos, a pn:vid!DciasociIl.

Por oulm lado, o "caput" do aTlÍgo 7', ao definir quais do os direitos do,s

1IIbolbadores UIbanos e rurais, CIlUIIler&, em seu inciso XXIV, a oposenudori. como um deles,

a1bn de incluir dentrl: eles, todos os 0IIlr0S que visem a melhoria de sua condiç1o ~a1.

Ora, a emenda em análise, ao modifiear o sistema pn:videnciário, altera e

revO\!lo di!positivos constituGiO<l&ÍS que, ao di!lciplinoxem a previdàlcia SOCÜ!l ~ a aposentadoria dos

servidores públicos, comagram direitos adquiridos, I1llWhomellle oqueles que tem por objetivo a

melhoria da co,odiç!o soeial dessu eatern""•. Em ...im hzeDdo, a Jl'OPO"içio viola os diRitos

soeiais e, por conseguinte, os direitos e garantias fundamell1llis, fonte e fundamento dos diRitos e

garantias individoais.
Para me!!>or Ilqullatamtos as conseqüências do que esta sendo proposto,

definiremos mai. precisamellte o conceito de direitos e gar.tJltias fundamentlis.

De acordo com o professor José Monso da Silva, "no qualificativo

fundamentais acha·se a indicaç!o de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessOa

humana n!o se ~iza, nio convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem:

DO sentido de que a úJ<fos, poc igual, devem ser, nio apenas forntairnente teeonhecidas, mas

concreta e materialmente efetivados. (...) Direitos fundamentais do homem significam direitos

fundamentais da pessoa hllD1llll& OU direitos h1llDllllOS fundamentais. É com esse conteúdo .que.!'

expressio direitos fundamell1llis encabeça o Titulo n da Constituição que se completa. COlho

direitos fundamentais da pessoa hlllDlDl, expressamente, no ar!. 17" (in C= de Direito

Constitucional Positivo, 6' ed., Sio Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 159),

Por sua vez, como uma das modalidades dos direitos fundamentais dq

homem. "os direitos sociw sio prestações constitucionais positivas estatais, enunciados em nonnas

constitucionais positivas, quc possibilitmn melhores condições de vida aos nl3ÍS fm:Qs, direitos que

tendem a realizar a igu.olizaçiD de sirnações sociais desiguais" (José Monso da SJ.1V1, in ob. CiL).

Em realidade, os direitos sociais confill'inm..... como pressupostos para • realilaçJo concmta dos

direitos individuais notadamente dos hiposuficienles, na medida em que estabelecem condições

materiais para a conquista da igu.oldade real.

É certo que nio~ como W, no rol das cláusulas, expressamente

cOntidas no artigo 60, §4', da Constituiç1o Fed=}.

Mas. . bastaria essa. interpretaçlo simplistll, para concluir·"" pela sua

admissibilidade constitucional?

A pergunta que me faço e o mzendo, permílll-me abrir discusdo que me

parece fundamerillll, no exame da admisslbilidade constitucinnal de uma emend1ao texto Maior, e

se atrela à irltêrPietaçio do disposto em seu artigo 60, § 4', tendo em vista nio apenas o que ali está

C!lCnto, mas todo o conjunto do texto constilUCional, numa vido por aSsim. dizer global. quando

nesse di<positivo "" fala em que nio será objeto de deliberaçlo a proposta de emenda tendente a

abolir direitos e garanti... individuais.

Aprimeira vista poderia porecer que a emenda proposta nada tem • ver com

direitos e garanti... iodividoais.

Mas é pll:Ciso convir, antes de mais, que esses diRitos 'DIo excluem outros,

a1êm daquele:' \",nstantes dos artigos 5' e seguintes da ConstituiçOO Fed=}, decorrente< do regime

e dos princi~~s adotados pela 'própria CoII5tituiçlo. Leia·se, a Jl'OPÓSito, o disposto no § r, do

artigo 5', que reza: "os direitos e garantias expressos nesta Constituiç!o nio excluem outros

decorrentes do regime e dos principiosporelaado~ ...".

NIo é poc outro motivo, que nio se pode desvincular as propostas da

Presidência d1 República dos relevantes ttuereises poP,UJares que as situam em sede dó citado § 2',

do artigo 5', da Constituiç1o Federal, que repito: "os direitos e garanti" expressos nesta

Constitui~ .,jlo exclucm outros decorrentes do lCKime e dos princípios nor ela adotJdos...".

Os diRilOS fundamentais, concebidos como si>tenIll ou ordem, constituem

wn ...,nto de referência sist!miCS pua a teoria da constituiç1o do Estado.

O amplo rol de direitos fundamentais, o qual se ill5Creve nos artigos 5', 6',

7', 8" e 9", da Constituiç1o Federal, nio ..gota, pois, o campo constitucional dos direitos

fundamentlis • lembremo-nos toilos, pedra angular da Cana Magna. EstIo lambem dispersos ao

longo de todo o teXto constitucional. Sio vuI\!1olffieDte chamados de di""illM jimda_ntais

comliruelonais fora do catálogo. Alguns desses direitos do direitos de nature7a análoga aos

diRitos, liberdades e garantias e dentrl: estes se situa o diRito que todos temos de ser cidadãos de

um Pais Soberano.doa0 de suas decisões nos campos econômico, polltico e social.

Nesse sentido, quero acentuar que essa. intetpIetaçio dos dispositivo<

constitucionais e regimentais, como está Sendo aceita por esta Comisslo, • propósito do juizo de

admissibilidade, fecha a todos nó< dentro de uma~i.. !le força, impedindo-nO$ de aprofundar o

estUdo da questão constitucional SITiem "1ISU'

Ora, Senhor Presidente. A5 elllelldas constantes do substitutivo do Senado

Federal, ofendam clMns prinelpios constilUCionais. Esses princípios e inclusive aqueles enlÍÍlci.dos

no Preâmbulo (a liç10 é do professor Clêmerson Merlin C1êve, !!I "A FiscalilaçJo ,tbstrata. da

Constitucionalidade no Direito Brasileiro"), dispõem de uma funcionalidade. Ou sejl =·se

para algUma coisa. Sio, pois, funcionais. E1.. cimentam a unidade da Constituiç1o, ·ndicam o

conteúdo do direito de dado tempo e IU\!Iol e, por isso, fixam standarts, prestando-se como

mecanismos aUxiliares no processo de interprctaçJo da Constinúç!o.

E há mais, Senhor Presidente:

º OOncinaJ mecanismo de defesa ou de ganmtia da Constituicão consiste na

fiscalizacão da constitucionalidade,

Essa fiscalÍ23ç1o somente pode ocom:r se a própria Constituiçlo atribuir,

expressa ou implicitamente, a um ou mais 6rgios. cmn~ência para excrcitá~ln. Esse órgio tanto

pode exercer funçIo jurisdicionai, como polltica; l&IItO pode, no primeiro caso, integrar a es1IUtura

do Judiciário, ou residir fora delL

Na espécie, o primeiro controle cobe a esta Comissfo, que

lamentavelmente, dele está abrindo mio, sob o pretexto. de que se uma de mêrito, como se nIo

tivesse primazia no mérito, a qucstlo constitucional.

Senhor Presidenuo, a Constituiç1o deve ser encaIJda como garantia do WI!J!.

!Jl!Q econàmico e social, como instrumento de governo. como processo polltico C1 sobretudo, como

conjunto de normas constitucionais pua a identidade de wna ordem poIltico social e do seu

processo de realizaçiD, corno elemento regulativo do sistema político da soeíedade, como estatuto

jurídico de definiç10 e de líntitaçio do poder político, ou como legitimoçlo dopo<1er soberano (cf.

fkn'" Canoti1ho, !!I' Direito, Constitucional e Qeorges Burdeau, I!l Manuel de Oroit

Coostitucionnel el institutiOll$ poIitiques).

• ,Em~ • Çoostituiç1o tIlIto é lei fundameutai dos cfueítos. liberdades e

garantias, como dos direitoS ecDrIÔII\iCOS. sociais e culnnais; l&IItO é itnpetativo juri<!ico ao que

te<peita&05"-dos~de sobetuia, como quando uma da \lIllIJlÍDliIO ecDll6mica ou das

relações soeiais em geral.

É de se ponderar, assim, que .~ impõe~ uma fundlmen1açlo

objetiva da norma que consagra um direito limdamental, sobretudo, com" na ..pécie, quando se

tem em vista o seu significado pua a coletividade, pua o illleresse públíco que vai além da vida

dos governos.

Concluo, portInlD, pedindo que se !iça profunda reflexlo sobre o que, se

acabou de dizer, poi., ao assegurar • continuidadC da Constituiç1o ao processo hi<t6rico em

~';ie fluxo, nio se pode tolem' alr-ções constitucionais aniqui1adoras da identidade da

ordem constitucional histórico-concretL

Se í5S0 &COI1ll'Cer, é provável que se esteja • e de modo falseado • perante
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uma nova a1irmaçlo do poder COClSÔlIlÍIIlc,DIIS nIo .penlllleUIllIolIlIllÍfIS1lÇlo ,do poder de

n:foml&.

7· Gootaria._,lIIIcS de liJIali2lr,~,aiDlla algumas q\lOSl&s.

A emenda, ou melhor, a llOVI CIIICIIda, em discussio plle de lado um dos

prillCipios fundamentais do Estado de Direito democrilico e C01IIlitucioIIa, que é o priIICipio da

segurmçajurídica.

Podo-se di2>:r, com Gomes Canori1ho. que as idéiu nucleares da sep:anc;a

juridica se desenvolvem em tomo de dois conceitos:

a) estabilidade ou eficácia ""post da scStJ%lllÇ& jurídica: uma vez adoladu,

na forma e procedimento lcp1mcnre exi(!Ídos, as dccWlcs cslIIIis nio

devem serarbilr&riamcntc modificadas, sendo lpCIlU ruoi.vcl que a sua

altmçio se verifique qllllldo ocoll:am pres!upostos materiais

porIic:u1amlcll1c rel_.

b) prcvisibilidadc ou eficácia u Q1IJe do priIICipio da seguança jwidica

que, ÍUlldllllclltalmCII!C, se rcconduz à exig!llcia de cena.

calcu1abilidadc, por porte dos cidadios. em re1açlo .... efeitos juridicos

dos atos IIOT1II&tivos.

Estes princípios podem formu1aMc ~im: o cidadlo deve poder COIIfiu em

que lOS seus atos ou .. deci5ÕCS públicas incidentes sobre os seus direitos, posiçilcs jwidicas e

relações, pmicados de acordo com as normas juridicu vigcmcs, se ligam os efeitos juridicos

durndDuros, prcvi!ltOS ou calculados com base ........ mesmu nomw, Esses principios aponwn

buicamClllC para:

\. a plllibiçio de leis rcttoalivu;

2. a inalterabilidade do caso julgado;

3. a teodcncial im:vogabilidade dos IIOS administrativos COII5lÍ!uâvos de

direitos (G<Jmcs Canotilho, Direito ComtitueionaJ, p.3631365).

o priIICipio da COllSlituciO<ll1idadc implica no scguiIIIc: quando existe um..

normaçio juridico-constituciO<ll1 ela nio pode ... postctgada quaisquer que sejam os textos

invocados, AMim, o principio da COIISritueionaJídade postU1ará a força norma//Wl da comlllUlçào

conlI1la dissolução politico-juridica CVCIIlUIhncnte resultante:

a) da prctcmio de p<eva\Cncia de "fimdInlClllOS pollticos", de "SupcriOlCS

intctesscs da N~". de "5Obcrania da NIÇIo" sobre a normatividade

juridiC<H:OllSâtucion;

b) da pn:t>=io de, attavés da apelo 10 "dirciID" ou à "idéia de direito"

querer d='iar a comtituiçio de 3UI ftmçJo. normativa e substituir·Jhc

uma supu/ttgal/doJÚ ou logaI/doJÚ de duplo grau, lIICOrIda em

"valores" ou princípios tmtsccndcntcs (Gomes Canotilho, Direito

ColISrituci~ p. 3651.

De lemb....... neste m.mnte, que o Senhor Presidente da República,

quando disclIl>OU à Naçio no dia 7 de setembro de 1995, afirmou, aliis, com relevamc propriedade,

que a Dcmorncia se fundamenta DOS direitosh~ quer dí=, DI dignidade iIos cícJadJos.

coMidcmdos todos os tmsileiros enquanto tais.

Que direitos hUlIWlOS do .....?

A propósito. Canotilho ~e'" que na. dCMificaçio dos direitos huma.nos

tem... sugerido. 10 invés da ttadieiOllal cxprcssIo "dignidade da pessoa hUDW1l". uma"in~

pragmática", que pode ser wim condensada:

a) a1irmaçio da integridade lIsica e espiritual do homem como dimcIIs10

in'Ómmciive1 da sua. individualidade autonoma.mClllC respousàvcl;

b) 'gamrtia de identidade e integridade da' pessoa a.uavés do livre

desenvolvimento da pcrsollalidade;

c) h'betlaçio da "aqústia da existência" da pessoa medilllte mecanismos

de sociedade, dcnttc os quais se iocluem a possibilidade de trabalho e a

ptZlltia de condiçilcs exi!teílciais mínimu;

d) ptZllti.. e def... da autonomia individual a.uavés da vinculaçlo dos

poderes públicos a couteúdos. formas e procedimentos do Estado de

Direito;

e) igualmente dos cidadios, expreósa. DI mesma dignidade social e 111

igualdade de tratamento IIOT1II&tivo.

8- Concluo, de cooscguínte, pela inadmiJsibilidade do substitutivo ou emenda

Ido Senado. nio só pelo principio da prejudicialidade a.qui invocado. COII\O por ..tenUr CÓDlra

direitos e garantias inaJjenáveis, sem os quais. caem por terra os principios limdamcntais

enunciados nos llrtigos inaugur:ais da Carta de 88. como a cidadania, a dignidade da pessoa humana,

os valores sociais do traba1bo; e, bem usim, dentte outros, o objetivo da collSlnlçio de uma.

socied!delivre.jUSll. e solidáriL

Sala da Comisslo em. de novembro de 1997

~~~
;;;~
~;i<:;d;';1

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO NILSor.fGIBSON

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 33, DE 1995

Modifica o sistema de previdência social,
estabelece nonnaS de transição e dá outras
providências.

AUTOR: SENADO FEDERAL
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

P!eliminannente. temos a présente proposição por prejudicada, á

vista do contido no art. 60. § 5', da Constituição. razão pela qual formulamos Questão de

Ordem a respeito em 23 de outubro último ao Senhor' Presidente da Cinara dos

Deputados.

Com efeito. em 21 do corrente mês, o Presidente desta Casa, o

eminente Deputado MICHEL TEMER. decidindo nossa Questão de Ordem fonnulada em

20 de maio último. detenninou que ao Substitutivo do Senado Federal à Proposta de

Emenda à Constituição nO 33. de 1995, se desse o tratamento prescrito no art. 203,capu/.

do Regimento e,subsidiariamente. nO art. 36 do Regimento Interno do Senado, isto é.

tramitação como proposta nova.

A proposito. manifestoú-se o Presidente da Câmara dos

Deputados:
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'Assim, se o Senado Federal aarova um novo texto, em
forma de substitutivo, diferente daquele enviado pela Câmara dos
Deputados, deve-se considernr como rejeitada a proposta
originária da Câmara, já que esta não logrou obter a aprovação de
outra Casa, dentro dos critérios constitucionais."
De fato, a essência do emendamento - e o Substitutivo e uma

super·emenda • e uma discordãocia com o texto emendado.

TelU·se, pois, como assinalado na percuciente decisão do

Presidente, que o Senado, no SubstÍtutivo que aprovou, rejeitou, ipso (acto, a proposta

apreciada pela Câmara, nos pontos objeto de emendamento.

Se o Senado rejeitou a proposta aprovada pela Câmara,

configura-se clara a vedação enunciada e no § 5' do art. 60 da Constituição, in verbis:

"A materia constante de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nOVa proposta na mesma
sessão legislativa."

Destarte, na presente sessão legislativa. a proposta não pode ser

apreciada por esta Casa, nos termos do citado § 5' do art. 60 da Lei Maior, devendo ser

consid~rada prejudicada, consoante o dispo.to no arts. 163 e 164 do Regimento Interno.

Se assim não for, e ter-se-á então como afrontado o disposto no

art. 60, § 5' da Lei Maior, deverá a PEC ser considerada inconstitucional pela violação ao

art. 60, § 4', da Constituição Federal, em diversos de seus dispositivos.

Com efeito, dispõe o ar!. 60, § 4', da Constituição Federal:

"§ 4' Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:

I • a forma federativa de Estado;

IV - os direitos e garantias individuais. 11

Entre os direitos e garantias individuais está aquele enunciado no

art. 5', inciso XXXVI, da Lei Maior:

"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada".

Cabe, vestibularmente, formular a seguinte indagação: são

oponiveis o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada a preceito

constitucional, visto ser a Constituição a fonte primária de todos os direitos e garantias dos

individuas?
Cumpre, ,,pois, enfrentar a referida indagação. que nos parece

representar verdadeira questão preliminar.

Para deslinde da questão propgsta, do qual, na ver<lade, dependerá

nosso posicionamento ante a PEC n' 33, de 1995"necessário se toma abordar o tema da

distinção entre poder constituinte e poder refonoador.

Nas ConstItuições rígidas - que são aquelas que, para sua reforma.

exigem formalidades especiais, distintas das seguidas para a elaboração das leis ordinárias

- a competência para alterá-las pertence a um poder reformador. distinto em sua natureza

tanto do poder constituinte, quanto do poder'legislativo9rdinário.

Este poder reformador, também chamado pela doutrina de poder

constituinte derivado, ou poder constituinte de segundo grau~ ou~ ainda, poder constituinte

constituído ou instituído, é estabelecido pelo poder constituinte originário. com o escopo

de alterar a Constituição.

Assim, o fundamento da legitimidade jurídica do poder.

reformador reside na própria Constituição, que estabelece seus limites e determina as

formalidades especiais a serem seguidas, absolutamente distintas daquelllli fixadas para li

procedimento legislativo ordinário.

Chegamos, então, ao ponto nuclear da questão abordada.

Se O poder constituinte é ilimitado, ,Q poder re(ormador não o é,

tendo que se ater, necessariamente, ás regras instituídas por .aquele.

Assim...quando a norma constitucional adventícia, emanada do

poder reformador, se dispõe a alterar outra de modo contrário à cláusula de

imodificabilidade contida no Diploma Maior, estaremos certamente diante de norma

constitucional ineonstitucional, inexis!indo em tal afirmação qualquer incongruência.

contradição ou impropriedade. como, à primeira vista, pode parecer.

IlNotmas Constitucionais Inconstitucionais?" é, aliás. título de

famosa monografia de orro BACHOF (Verfassungswidrige Verfassungsnormen?),

eminente Professor da Universidade de Tübingen, que abordou percucientemente o tema

no referido trabalho (existe excelente tradução para o português pelo Professor JOSÉ

MANUEL CARDOSO DA COSTA, editada pela Livraria Almedina. de Coimbra).

Certo e, pois, que norma constitucional emanada do poder

reformador. ou poder constituinte derivado. não pode, validamente. alterar norma que,

em virtude de preceito explicito do poder constituinte originârio, está amparada por

cláusula de imodificabilidade.

Assim têm entendido, na doutrina pátria, entre outros, NÉLSON

DE SOUSA SAMPAIO (O Poder da Reforma Constitucional. Livraria Progresso Editora,

Bahia, 1954, pp. 44/45 e 92 e sgs.); JOSÉ AFONSO DA SILVA (Curso de Direito

Constitucional Positivo, Edit. Revista dos Tribunais, SP, 1989. pp. 59/60); PINTO

FERREIRA (Principios de Direito Constitucional Moderno, Edit. Revista dos Tribunais,

SP, 5' edição. vaI. I. p. 159; Da Constituição. Jose Konfino Edit., Rio de Janeiro, 1956, pp.

109/110; e, na doutrina estrangeira, orro BACHOF (Normas ConstitUcionais

Inconstitucionais? cit., pp. 54/58); J. J. GOMES CANOTILHO (Direito Constitucional,

LIvraria Almedina, Coimbra, 1983, p.' 784); JORGE MIRANDA (Manual de Direito...
Constitucional, Coimbra Edit., Coimbra, 1988, t.Il, pp. 2871294).

No que diz respei!o. especificamente, à' matéria do direita

adquirído oponível à norma constitucional emanada de poder reformador, merece menção

"conhecido trabalho da lavra do "minente jurista CARLOS MÁRIO DA SI'"VA

VELLOSO, hqje com' ,,"sento no Supremo Tribunal Federal, sob o título "Funcionário

Público - Aposentadoria - Direito Adquirido", publicado em 1972, ainda s~b a égide da

Emenda Constitucional n' I, de 1969.

Sobre tal tema, que constitui. na verdade, o ponto nodal no exame ,

da constitUcionalidade da PEC n' 33, de 1995, leciona o referido jurista, sem meiaS

palavras ou linguagem reticente:
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"Assim, fruto de um Poder Constituinte instituído, derivado
do originário, limitado pelo texto da Constituição enUlo vigente,
haveria tal poder de respeitar princípios consagrados no texto
constitucional vigente. E um desses princípios, expresso na Carta
de J967, assim se enunciara, como, de resto, ainda se enuncia, no
art. 153, § 3°: Art. 150 _ '
"§ 3° A lei não prejudícará o direito adquirido, o ato ~ur/dico.

perfeito e a coisa julgada." Firamos o cerne do caso: devi"damente
aceito que li pretensão do servidor tem cor, forma e conteMo de
um autêntico direito adquirido. de um direito que se adquiriu por
força, inclusive, de uma disposição do texto constitucional contido
na carta que limitava a ação do Poder Constituinte instituído, cntlo
é descabido, "data vEnial!, afirmar-se que tal dir~itQ nlo é
oponível à reforma eon5ub.tanciada na Emenda
Constitucional nH I, de 1969. É oponível - sim, porque é
também direito constitucional contido na matriz da rerorma,
na obra do Pntler Constitnint~ uriginário do qU.3I se uriltinon o
Poder Constifuintt: l1c rC'i'iS:ltl." (funcioná:nu IJúb!ícú 
Aposentadori~ - Direito Adquirido, in Revista de Direito Público,
vaI. 21,julfset 1972, p. 178. (grifamos)

Em favor de seu entendimento, 'CARLOS VELLOSO invoca a

autoridade do insigne professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, como se lê: '

"Mais na frente do que nós, no sustentar o principio d~

oposição do direito adquirido à própria Constituição, ~,

evidentemente, com muito maíor autoridade, fortalecendo, assim,
o nosso modesto ponto-de-vista, encontra-se o exímio Caio Mário
da Silva Pereira, quando ensina: "Em princípio não pode haver
nenhum direito oponível à Constituição, que é a fonte primária de
todos os direitos e garantias do individuo, tÍinto na esfera
publicíStica quanto na privatística." Uma refOrma ,constitucional
nIo pode sofrer restriçlícs coql fundamento )1a idéi~, genérica do
re.peito ao direito adquiridó. Mas, se é a própria 'Constituição
que consigna o princípio de não-retroatividade, seria uma
contradição' 'eonsigo mesina se "assentasse para todo o
ordenamento jurídico a idéia do respeito às situações juridieas
constituídas c, simultaneamente, atentasse contra este
eOReeito. Assim, uma reforma da Constituição que tenha por
escopo suprimir uma garantia antes assegurada
eonstitueionalmente ("exempli gratia", a inamovibilidade e a
vitaliciedade dos juízes), tem efeito imediato, mar não atinge
aquela prerrogativa ou aquela garantia, integrada no
patrimônio de todos que os gozavam do ben~ficio". (op. cit, p.
179) (grifamos) (a referida lição de CAIO MARIO DA SILVA
PEREIRA está estampada em sua obra Instituiçlícs de Direito
Civil, Forense, 1961, vol.I, p. 128)

Respondendo, pois, à questão preliminar formulada, se são

oponíveis, ou não, o direito adquirido. o ato juridico perfeito e a coisa julgada à norma

constítucional, emanada do poder reformador, tem-se, indubitavelmente, que sim, face à

prevalência do principio da irretroatividade estabelecido pelo poder constituinte originário.

Parece-nos conveniente formular, ainda, uma segunda' indagação,

de cuja resposta tatÍlbém delluirão conseqüências para as conclusões a que chegaremos

neste nosso voto.

A vexata quacstio a enfrentar é a seguinte: os direitos e garantias

individuais, garantidos pelas chamadas cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, § 4°, IV),

sI6 apenas os arrolados nos setenta e sete incisos do seu art. 5°, ou, acaso, existem outros,

enunciados em dispositivos diversos daqueles?

Tem-se por assente que o e1ene . do art. 5° da Constituição não é

exaustivo dos direitos e garantias iodividuais, até pelo que dispõe o § 2' do referido art. 5°:

"§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição,
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte".

A discussão que se travou no Supremo Tribunal Federal quando

do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 939-7-DF (concessão de

Medida Cautelar) proposta contra a Emenda Constitucional nO 3, de 1993, que, no seu art.

2', § 2', autorizava. União a inst!tuir imposto sobre movimentação ou transmissão de

valores e de cléditos e direito~ de natureza financeira, é particularmente rica de

araumenlol para um correto pOlicionamento em relaçlo a esse tel11l\.

DIIllUciU"I', no ref.rldo feito, a vlolaçfto pela Emenda nO 3, do art.

60, § 4', IV. combinado com OI artl, 5', § 2' e 150, m, "b" dá Constituição, este último

Ilarantidor do principio 'da anterioridade dOI tributo~.

o reiator 'da referida ADIn, o eminente Ministro SYDNEY

SANCHES,' em seu voto vencedor na concesllo da Medida Cautelar, considerou que o

princIpio da anterioridade, enuncIado no art, 150, § 2°, "b", da Constituição, está incluído

entre os direitos e garantias individuais, corno se lê:

"8. O constituinte originário, ou melhor, a Constituição
Federal de 05.10.1988, no Título lI, dedicado aos direitos e
garantias fundamentais, destinou o capítulo I aos direitos e deveres
individuais e coletivos. Enunciou-os no art. 5° e seus setenta e sete
incisos. E no § 2° desse artigo do Capítulo I aduziu~ "§ 2° - os
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados..."

9. Já no Título VI, destinado à tributação e orçamento, e no
Capitulcr I, dedicado ao sistema tributário nacional, mais
precisamente na Seção lI, regulou a Constituição ".. limitações ao
poder de tributar", estabelecendo, desde logo, no art. ISO: "Art.
ISO. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: 1II - cobrar tributos: "b" - no mesmo exercício
financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou.1I

10. Trata-se, pois, de garantia outorgada ao contribuinte, em
face do disposto nesse art. ISO, m, "b", em conjugação com o §
2° do art. 5' da Constituiçli~Federal;

I I. . Ora,' ao cuidar do processO legislativo e, mais
especificamente, da emenda à Constituição, esta, no § 4° do art.
60, deixa claro: "Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais."
Entre eues direitos: e. garantias individuais, estio, pela
extensão contida no § 2° do art. 5° e pela especificação feita no
art. 150, m, "b", a garantia no contribuinte de que a União não
criará nem cobrará trib1;1tO:;, "no mesmo exercício financeir9 em
que haja sido puhlicada a lei que os in~tituiu ou a~entou."

(grifamos) (Serviço de Jurisprudência..DJ. 17/12/93, ementário n°
1730-10 STF).
Também o eminente Ministro 'CARLOS MÁRIO DA SILVA

VELLOSO observa. em seu voto, a respeito do tema do não-exaurimento dos direitos

individuais nos setenta e sete incisos do art. 5° da Constituição:

"Direitos e garantias individuais não são apenas 05 que
estio in!critos no art. 5°. Não. Esses direitos e essas garantias
se e.palham pela Constítuição. O próprio art. 5°, no seu § 2°,
estabelece que os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
ádotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federªtiva do Brasil seja parte.

Esabido, hoje, que a doutrina dos direitos fundamentais não
compreende, apenas, direitos e garantias individuais, mas.
também, direitos e garantias sociais, direitos atinentes à
nacionalidade e direitos politicos. Este quadro todo compõe a
teoria dos direitos fundamentais. Hoje não falamos, apenas, em
direitos individuais, assim direitos de primeira geração. Já falamos
em direitos de primeira, de segunda, de terceira e até de quarta
geração." (grifamos) (ementário nO 1730-10, dt)

No mesmo sentido, se manifesta o eminente Ministro ILMAR

GALVÃO, nos lermos seguintes:
"A nova Carta enumera os direitos e garantias individnais

em seu art. 5". F~-Io de maneíra mínuciosa, mas não exaustíva, já
que, no § 2', deixou ressalvado que "os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não eXcluem outros decorrentes do
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regime e dos pnnclplOs por ela adotados, OU dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".
Repare.se que o texto não refere direitos e garantias expressos no
art. 5°, mas na ':onstituiçãO, querendo significar, portanto, que o
mencionado dispositivo não é exaustivo em relação aos direitos
expressos na Carta." (grifamos) (ementário n' 1739·10, cit.)
Tem-se, pois, que os direitos e garantias individuais, protegidos

coma cláusulas pétreas pelo art. 60, § 4', IV, da Constituição, não se exaurem nos 77

incisos do art. 5°, consoante a interpretação corrente que é dada ao § 2° do art. 5° da Lei

Maior, como referido no julgamento da citada ADIn 939-7 (concessão de Medida

Cautelar) pelo Supremo Tribunal Federal.

Cabe, finalmente, uma palavra a respeito daquelas assembléias

que, por inadvertência ou deliberadamente, ultrapassam os limites de reforma fixados na

Lei Fundamental pelo constituinte originário.

A lição que invocamos é do insigne NÉLSON DE SOUZA

SAMPAIO; antigo titular da Cátedra de Teoria do estado da Universidade da Bahia e

autor da obra de referência; entre nós, em tema de reforma constitucional:

Ora, assim o fazendo o constituinte reformador quer distinguir

onde a norma atual - art. 7', inciso XII, emanada do poder constituinie originário - não

distingue: todos os dep~ndentes dos trabalhadores, sem restrições, fazem jus ao beneficio.

Integrados os direitos sociais nos direitos e garantias individuais.

consoante respeitadas correntes doutrinárias, porquanto dizem respeito, em última análise,

à própria conservação da vida do trabalhsdor e seus dependentes, atacar o disposto no art.

7°, inciso XII, da Constituição, na redação estabelecida pelo poder constituinte originário,

é violar o art. 5°, caput, que estabelece o princípio da isonomia, e, por via de

conseqüência, o art. 60, § 4', IV, enunciador das cláusulas pétreas.,

Se assim não se entender. tem-se como violado, de qualquer

forma, o art. 60, § 4°, IV, eis que os direitos sociais se integram nos direitos individuais,

por força do art. 5', § 2', da Lei Maior, que dispõe:

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte."

Atacando a cláusula pétrea enunciada no art. 60, §,'Í0, IV, o vící~

, de inconstitucionalidade está evidenciado na norma que intenta aÍterar o atual art. 7°,

inciso XII. disposição estabelecida nela poder constitmnte originário.

A propósito de tal tema, o eminente Ministro MAr..CO AURÉLIO,

no seu voto proferido na referida ADln n' 939-7, assinala. expressamente. que os direitos

enunciados no art. 7° da Constituição, sob a nomenclatura "direitos $ociais"~ estão, além de

outros dispositivos da Lei Maior, entre os direitos e garnntias individuais, como se lê, in

verbis

1'Tivemos. Senhor Presidente, o estabelecimento de direitos
e garantias de uma forma geral. Retiro-me àqueles previstos no
rol, que não é exaustivo, do art. 5° da Carta, os que csti'io
4:ontidos, sob a nom.en~l?-tura II direitos sociaisH , no art. 7() c,
também, em outros dispositivos da Lei Básica Federal, isto sem
considerar a regra do § 2° do art. 5°. segundo o qual lias direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados... Houve o
agasalho, portanto, de direitos e garantias explícitos e de
direitos e garantias implícitos.... (grifamos) (ementário 1730-30
ci!.) -

Assim, sob qualquer ótica, a alteração do art. 7', inciso XII, da

Constituição, intentada pela PEC, é inconstitucional, seja porque viola o principio da

isonomia. enunciado no art. 5°, caput, seja porque afronta o próprio art. 7°, inciso XII,

direito individual também, na forma do art. 5', § 2', consoante abalizadas opiniões.

"Em nossa linguagem, diríamos que tal assembléia tería
deixado de obedecer à sua missão reformadora, para usurpar a
função constituinte. Teria agido, portanto. ultra vires, dando
margem à decretação de inconstitucionalidade de sua obra, caso
haja órgão incumbido de velar pela inconstitucionalidade dos atos
dos poderes constituídos entre os quais - corno vimos - está o
poder reformador. Na hipótese de vingar o flagrante atentado aos
limites da competência reformadora da lei básica, podemos falar
em "revolução constitucionJÚ", nos termos da definição de
Liet-Veaux: "a revogação expressa ou tácita, total ou parcial de

uma constituição com infração, de modo imediato QU·mediato, das
regras previstas para' esse fim". (O Poder da Reforma
Constitucional, cit., p. 44)

Pretendemos, destarte, neste nosso voto em separado, que

apresentamos no exercício de indeclinável direito-dever. constitucional e regimental,

demonstrar a este colegiado técnico, que tem a relevàntíssima competência de se

pronunciar sobre a admissibilidQde de proposta de emenda à Constituição (arts. 32, m, "b"

e 202 do Regimento Interno), que a PEC n· 33, de 1995, na forma que lhe deu em 8 de

utembro último o Senado Federal, agride, vulnera e afronta, numerosas vezes, a

Constituiçio da Repúblie>< Federativa do Brasil.

Posicionadas,' pois, em caráter abstrato, as questoes

retro-abordadas; passemos â:análise concreta das disposições da presente proposta de

emenda à Lei Fundamental, sob o enfoque exclusivo da admissibílidade. de competência

desta Comissão, abstraídas totalmente as questões ligadas ao mérito, cujo exame, por

disposição regimental (art. 202, §2"), cabe à Comissão Especial.
1.2. Acrescenta § 7' ao art. 37, da CF.

O Substitutivo do Senado à PEC n' 33, aprovado em 8 de

setembro do corrente ano, alterou, na forma e na substância. o texto aprovado pela Câmara

dos Deputados em 17 de julho de 1996, e, como assinalado. deverá ser apreciado como

proposta nova.

A disposição da PEC que veda a percepção simultânea, de

proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, está

estabelecendo proibição não determinada, explicita ou implicitamente, pelo poder

constituinte originário.

1. Alterações intentadas pelo art. 1~ da PEC n' 33, consoante o
Substitutivo aprovado pelo Senado.

1.1. Alteração do art. 7·, inciso XII, da CF.

Com efeito, o aposentado, à evidência, não ocupa cargo ou

emprego públicos, nem exerce função pública, inaplicando-se ao mesmo, logicamente, a

condicionante da compatibilidade de horários, estabelecida pelo art. 37, inciso XVI, da Lei'

Maior.

A PEC intenta retirar dos dependentes dos trabalhadores o direito Este é o entendimento torrencial da doutrina pátria do Direito

constitucional de receber o salário-família, restringindo tal direito. tão-somente, aos Constitucional e do Direito Administrativo, do que é exemplo a lição do abalizado.
I •

dependentes do trabalhador de baixa renda. magistério de JOSE AFONSO DA SILVA:
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A PEC nO 33 intenta alterar in t6tum, a redação do atual art. 40,

que passará a ter dezessete parágrafos.

Atingida a idade-limite de setenta anos, tais servidores serão, pois,

simplesmente dcfenestrados dos cargos e empregos, sem percepção dos proventos a que

fariam jus pelo exercicio de seu trabalho nas novas situações, atingidas pela via do

concurso público e com absoluta boa-fé.

A propósito, assinale-se que o art. I I do Substitutivo, que

aparentemente resguarda as situações constituidas, ressalvando o disposto no art. 37, § 7°,

acrescido, na verdade não o fuz completamente, permítindo que os servídores ali referidos

apenas continuem nos seus cargos e empregos, vedando, expressamente, a possibilidade de

se aposentarem naqueles.

'''Igualmente, não é mais proibido acumular proventos
com vencimentos de cargo, emprego ou função. Significa que o
servidor aposentado ou mesmo em disponibilidade poderá exercer
qualquer cargo, emprego ou função pública sem "restrição alguma,
recebendo cumulativamente seus proventos da inatividade com os
vencimentos da atividade assumida." (In Curso de Direito

Constitucional Positivo, 6' edição, 1989, Editora Revista dos
Tribunais, São pãulo, p. 576). (grifamos)

No mesmo sentido se manifestam, entre outros, os eminentes

ADILSON DE ABREU DALLARI. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO,

CORSÍDIO MONTEIRO DA SILVA. FRANCISCO MAURO DiAS, HELY LOPES

MEIRELLES e NAGIB SALIBI FILHO.
É de mencionar, de igual forma, a opinião do eminente jurista

JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES. com assento no Supremo Tribunal Federal, que, em

conferência proferida no I Encontro Hispano-Brasileilo de Derecho Público, realizado em

Madri. em janeiro de 1992. entendeu não haver na atual Constituição norma que proíba

acumular proventos com vencimentos. como se lê:

1.3. Altera o art. 40, in tatum.

"Igualmente nio se coeootna, na Constituiçio vigente norma

que proiba o aposentado acumular os proventos com vencimentos de cargo, emprego

, ou função públicos que venba a exercer depois da aposentadoria. A Emenda

Constitucional n° 1/69, no § 4° do art. 99, tinha, a propósito, esta norma: "A proibição de

acumular proventos não se aplica aos aposentados. quanto a~ exercicio de mandato

eletivo, quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato para prestação de

serviços técnicos ou especializados." (O Problema da Função Pública no Brasil. in

Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política do Instituto Brasileiro de Direito
','

Constitucional, outldez 92, p. 13). (grifamos)

Dispondo a Constituição, no inciso I do seu art. 37. que os cargos,

empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos

estabelecidos em lei, vedar aos aPosentadOS, por norma adventícia emanada do poder

reformador, a acessibilidade àqueles, apCnas pela sua condição de inativos, viola o

principio da isonomia, enunciado no art. 5°, caput da Lei Maior, como direito individual.

É, na verdade, o dispositivo nuclear da proposta, no que diz

respeito ao regime de previdência dos servidores, nos três niveis de governo.

Ao alterar as atuais disposições do art. 40, constantes dos incisos I,

11 e TIL alíneas "a", "bll
, "c" e "d", de seu caput, e os §§ 1°,21

\ 3°, 4°, 5° e 6°, a PEC, na

verdade. extingue direitos, restringe outros ou os torna transitórios, violando, assim. o

princípio da não-retroatividade, estabelecido no art. 5°, XXXVI. da Lei Maior e garantidor

da segurança jurídica.

Relembrando a lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, já

invocada, "uma reforma da Constituição que tenha por escopo suprimir uma garantia antes

assegurada constitucionalmente ("exemp!! gratia", a inamovibilidade e a vitaliciedade dos

juizcsl. (em efeito imediato, mas não atinge aquela prerrogativa ou aquela garantia.

integrada no patrimônio de todos que gozavam o beneficio." (op.loc. cí!.)

Norteados.por tal entendimento, analisemos as regras propostas

pela nova redação do art. 40.

Viola, depois, o principio da irrctroatívidade, estabelecido pelo

]liJder.constituinte originário, no art. 5°, inciso XXXVI, da Lei Maior.
1.3.1. Alteração do capllt do art. 40, da CF.

Com efeito, investidos nos seus novos cargos e empregos

públicos, através de concurso público, na'forma de norma constitucional e legal, os

inativos tiveram suas atuais situações regularmente constituidas, como as anteriores, não

sendo legitimo que venha agora a PEC n° 33 intentar desconstitui-Ias, o que atentaria, a um

só tempo, contra os principias da irretroatividade, legalidade e moralidade (este último

estabelecido em boa hora, pelo art. 37, caput, da Constituição de 1988), todos erigidos

como principias pelo poder constituinte originário.

Afrontado, pois, o art. 60, § 4°, IV, da Constituição, com o

acréscimo do § 7" ao art. 37. pretendido pela PEC nO 33.

É importante assinalar a respeito que a recente decisão, por

maioria de votos, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE I63204-61SP, que

entendeu vedada a acumulação de vencimentos e proventos, face ao art. 37, XVI, da

Constituição de 1988, não pode, evidentemente, se constituir como parfunetro de projetada

regra constitucional, até porque tal decisão - isolada • é JlIISsvcl de reversllo, em futuro

próximo ou remoto, ~ja peJa mudança de entendimento dos atuais membros do Tribunal,

seja pela opinião contrária que possam ter novos integrantes da Corte ou, ain&. os

Ministros que não participaram do julgamento.

A PEC estabelece,. no <:aput do art. 40, que aos servidores titulares

de cargos efetivos da União, dos ESl:\dos. do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência, de caráter contributivo,

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto no artigo.

Assim o fazendo, retira a PEC dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municipios competência para estabelecerem para. se\lS servidores o regime de

previdência que lhes parecer mais adequado, ou seja, restringe a autonomia das referidas

unidades federadas, na medida estabelecida pelo poder constituinte originário.

Mais uma vez, é de ser invocado, a propósito, o abalizado

magistério de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que assinala:

"(...) basta que a proposta de emenda se encaminhe. ainda que
remotamente, "tenda" (emendas~, diz o texto). para sua
abolição.
Assim, p..ex., n autonomia <los Estados federados assenta na
capacidade de auto-organização. de nutogoverno e de
auto-administração. Emenda que retire deles parcela deuas
capacidades, por mlnima que seja, indica tendência a a~olír a
forma federativa de Estado. (op. ci!., p.59) (grifamos)
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Afronta a PEC, assim, com tal dispositivo - nova redação do caput

do art. 40 - o disposto no art. 60, § 4', I, da Constituição.
Para os demais, os que ingressaram antes 'daquela dala, a aplicação

da nOrma é inconstitucional, consoante os arts. 60, § 4', IV e 5', xxXvi da Lei Maior.

Viola, ademais, norma projetada o princípio da irretroatividade, de

que trata o art. 5', XXXVI, da Lei Maior, enquadrada. pois. a hipótese no seu art. 60, § 4', No inciso III, do § 2' do art. 40, impõe o substitutivo novas

IV. condições em relação às atuais (art. 40, III) para a aposentadoria voluntária: tempo mlnimo

de dez anos de efetivo exercício de serviço público, cinco anos no cargo efetivo no qunl se

Ora, o disposição contida no atual § 6' do art. 40 da Lei Maior

Na redação proposta para o § I' do art. 40 da CF, em substituição

ao seu atual § 6°, se estabelece .que as aposentadorias e pensões serão custeadas com

recursos provenientes das contribuições dos servidores e pensionistas e do respectivo ente

estatal. na forma da lei, não incidindo a contribuição apenas sobre aposentadória e pensão

Igualou inferior ao limite máximo estabelecido para os beneficios de. regime geral de

provid!ncia social do que trata o ar!. 201 (ao qual se reporta (, art. 14 do Substitutivo, que

fixa tal limite em R$ 1.200,00).

\.3.2. Alteração do atual § 6' do art. 40 da CF (§ \' do Substitutivo) dará a aposentadoria, limite de ídade para aposentadoria por tempo de contribuição,

concettida após 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para homens e após 30 anos de

contribuição e 55 anos de idade para mulheres, tendo a aposentadoria ·por tempo de

contribuição valor integral apenas para os servidores que receberem até o valor llllIXimo .

de beneficio pago pela previdência sociàl (RS 1.200,00, fixado no art. 14 do Substitutivo),

na forma do § 4', com redação proposta para o art. 40.

Para os demais, o provento pode corresponder desde 300/0 a menor,

em relação à última remuneração, até o valor integral desla.

elege as fontes de custeio das aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais:

os recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei. originário.

Como se vê, perda dos direitos aluais, fixadas pelo constituinle

Sendo certo que os aposentados não são seIVidores, na acepção

técnica do vocábulo, especíalmente porque não estão investidos em cargo público (cfr., na

esfera federal, o art. 2' da Lei n' 8.112, de I I de novembro de 1990, que dispõe sobre o
1.3.4.

Ver, também.os comentários feitos nos itens 1.3.5, 1.8,2 e 3.

Proposta para o § 4' do art. 40 da CF.

regime jurídico dos servidores públicos civis da União. das autarquias e das fundações Nàda a opor quanto à constitucionalidade da norma, para os

públicas federais), nem, muito menos, os pensionistas, tem-se que o intento da PEC de servidores que ingressarem no serviço público após a data da Emenda. Para os demais, a

impor desconlos sobre os proventos e pensões, p'!"" cusleio da Ptevidência, não tem aplicação é inconstitucional.

amparo constitucional.

Ver comentários feitos nos itens 1.3.3. 1.3.5. 1.8,.2 e 3.

Pensionistas e aposenlados, consoante pacífico entendimento da

doulrina e da jurisprudência, já tiveram suas contas encerradas com a Administração, na 1.3.5,

siluação de credores, exclusivamente.

Proposta para o § 6' do art. 40 da CF'

Impor novas regras. estabelecendo descontos sobre proventos da

aposentadoria e pensões. é alentar ~ontm o princípio da irrelroalividade. estabelecido 'no

art. 5', inciso XXXVI. da Lei Maior.

É importante observar que o Projeto de Lei n' 2.474, de 1992, que

dispunha sobre as fontes de custeio da Previdência Social, encaminhado ao Congresso

Nacional, em regime de urgência, através da Mensagem nO n, d.e 1992, pelo ex-Presidente

FERNANDO COLLOR DE MELLO, e cujo art. 4' intentava onerar as aposentadorias e

Nada a opor quanto à constitucionalidade da norma para os

professores ali referidos que ingressarem no serviço publico após a dala da Emenda.

Quanto a se aplicar a regra aos professores que ingressaram nos

cargos de magistério anteriormente à Emenda, não é constitucionalmente possível, a teor

do que dispõem· os arts. 60, § 2', IV e 5', XXXVI da Lei Maior, seja porque aumenta os

requisitos de idade e de tempo de serviço (agora, tempo de contribuição), seja porque

exclui os professores universilários, que hoje lêm o mesmo tralamento constitucional que

os demais docentes.

A aplicação af'S servidores de que trata o art. II do Substitutivo é

inconstitucional, violando o disposto n'os arts. 60, § 2', IV e 5', XXXVI, da Lei Maior.

pensões em ,oh e 30/0, respectivamente. foi rejeitado por esta Comissão, consoante nosso

Parecer de Relator, por vicio de inconstitucionalidade.

Intenta-se agora, collJ6 arttés,' malogradamente, quis o

ex-Presidente referido, onerar os aposentados-e pensionistas, retirando parcela de seus

provenlos e pensões para custear a Previdência Social, para a qual já contribuíram por

toda uma vida.

1.3.6. Proposta para o § 7" do art. 4' da CF

A PEC ~iola, pois, no particular, o art. 60, § 4', IV, da

Constituição, que elege como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais, e o seu

art. 5', XXXVI, que estabelece o principio da irrelroatividade.

Vide observações feitas ao § 7', acrescido ao art. 37 pelo

Substitutivo, e também ao seu art. lI.

1.3.3. Pro\?osta para o § 2' do art. 40 da CF
1.3.7, Proposta para o § 8' do art. 40 da CF

Nada a opor quanto à constitucionalidade da norma, para os A referência, in fine, ao § 4' deste artigo é inconstitucional, para

servidores que ingressarem no serviço público após a data da Emenda. os dependentes de servidores que ingressarem no serviço público anteriormente à data da
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Emenda (arts. 60, § 2° IV e SO, XXXVI, da CF), e se enquadrem na regra de qUe l~tã-o

inciso II do referido § 4°. As pensiles, hoje correspondenles à lotaIidade da remuneração

(atual § SO do art 37), poderiam ser reduzidas em alé 30%, pela apijcacão.doreferido

inciso 11 do § 4° do art. 40 do Substitutivo. '

"Art. 100 ..

§ 3° Nenhuma proposição poderá coPter matéria estranha ao
enunciado objetivamente declarado na ementa. lIlJ deIl'
decorrente. 11

"Art. 111 .

Inconstitucional, por violar a autonomia das entidades federadas,

própIÍa da forma federatiVll,de Estado (art. 60, § 4°. I, da CF).

1.3.8. Proposta para o § 15 do art. 40, da CF § 2° Cada projeto deverá con~r, simplesmente. a enunciaçJo,.
da vontade legislativa, de conformidade com o § 3° do ar!. I li!),
aplicando-se, caso contrário, o disposto no art. 137. § 1°, ou no ar!.
S7,1II. .
••••1 .

A regra, que aparentemente é facultativa ("poderão"), na·verdade,

impõe um comando cogente, fixando condições ("desde que...").

O art. 57, 111, referido pelo § 2° do art. 111, supratmnscrilo, dispiie

o seguinte:

Recorde-se a sempre citada lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA:

1.3.9.

"(...) basta que a proposta de emenda se encaminhe, ainda
que remotamente, "tende" (emendas~, diz o texto), para
sua abolição.

Assim, p. ex., a autonomia dos Estados federados aberta na
capacidade de auto-organização, de autogovemo e de
auto-administração. Emenda que r.tire d.... parc.1a dessas
.apacidades, pormlnima que ••ja, Indica tendancia a abolir a
forma fed.rativa d. Estado." (op. I()C. cit.). (grifamos)

Proposta para § 16 do art. 40, da CF

"Art. S7. No desenvolvimento de seus trabalhos, 111

Comissões observarão as seguintes nOnDas:
.............................................................................................:.
III - quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo

projeto, poderão as Comissões dividi-Ias para constituíreM
proposições separadas. remetendo-as à Mesa' para efeito ele
renumeração e distribuição:

Foi o que aconteceu com a PEC n° SI, de 1991, desmembrada_

cinco propostas, e com a PEC n° 21, de 1995 - da qual se extraíram as matérias objeta da

proposição ora sob exame - desmembOlda em quatro distintas proposições, inclusive esta

PEC n033.

Acrescente-se que a matéria consIante do § 3°, que se propõe

acrescer ao art. IDO, nio eonstava do texto aprovado pela Câmara em 17 de julho de 1996.
Ídêntico comentários ao feito para o item interior. Ainda que sejam

"nonnas gerais", representa limitação da autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, n50 prevista pelo constituinte originário. 1.8. Proposta para o § 7" do art. 201 da CF

Idêntico comentário à proposta para os §§ J° e 8° do art. 40. Regra

il1COlllltitucional (arts. 60, § 4°, IV e SO, XXXVI da CF). Evidentemente os referidos §§ JO e

r agridem a Constituição, tanto na sua apJicação a servidores e a seus pensionistas civis,

quanlO aos militares.

1..4.

1.5.

Proposta para o § lO do art. 42, da CF

Proposta para o § ~o do art. 73, da CF

A redação proposta para o § 7' do art. 20I da CF substitui o

disposto no atual art. 202. 11 e o seu § 1°. E,1<.tingue-se a aposentadoria proporcional,

concedida atualmente ao homem, após 30 anos de trabalho. e à mulher. após 25. Quanto à

aposentadoria por tempo de contribuição. se concede aos homens após 3S anos de

contribuição e 60 anos de idade, e às mulheres após 30 anos de contribuição' e 5S anos de

, idade, vale dizer, inova-se com o requisito de idade em relação ao atual inciso 11 do art.

202.

A aplicação aos Ministros do TeU das normas propostas para o

art. 40 é inconstitucional. na mesma medida do que já foi referido para os servidores

públicos (itens 1.3 usque 1.3.9).

A regra tlcompensatôria" de natureza transitória constante do art.

9° do Substitutivo, não elide em absoluto a perda dos direitos adquiridos para os segurados

que tenham se filiado até a data da Emenda. Na verdade. o art. 9° do substitutivo é mero

1.6. Proposta para' o inciso VI do art. 93, da CF
"prêmio de consolação".

A aplicação aos magistrados das normas propostas para o art. 40 é

inconstitucional, na mesma medida do que já foi referido para os servidores públicos (itens

Inconstitucional é a norma, pois. na forma dos arts. 60, § 4°, IV e

S', XXXVI, da Lei Maior.

1.3 usqu. 1.3.9.).

1.7. l'roposta para o § 3° do art. 100, da CF

A matéria é totalmente estranha ao objeto da proposição: alterar e

1.9. Proposla para o § 8" do arl. 201 da CF

Nonna inconstitucional, consoante os arts. 60, § 4°, IV e 5°,

sistema de providaneia social. XXXVI, da Lei Maior.

Para o professor de educação infantil .e de ensino fundamental c

Ao tratar do regime de precatórios a' proposiçlo, no particular, médio, porque fixa como parâmetro o limite de idade, referido no inciso I"proposto para o

afronta os arts. IDO, § 3° e 111, § 2° do Regimento, que dispõem, respectivamente: § 7" do art. 201 da PEC, anteriormente inexistente.
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PllIll o professor universitário, porque 'perdeu direito que

constitucionalmente 'Se lhe concedeu o cOnstituinte originário.

Este dispositivo pretende garantir os direitos à ~tadoria e

pensão, constituidos pelas normas vigentes, aos servidores públicos e aos segtll'lldos do

regime geral da previdência social.

As contribuições ptCvidenciárias deacontadas m& _ mil de _

remunerações, não serviriam para nada, a alo ser aumentar os quantllalivos de amc:adaçIo

das referidas ,contribuições.

A parte inicial da norma RCOahcce os difeitos à P!IItUIlCAIÇIo ....

membros de poder e servidores inativos ali defmidos. mu a parte flllll, que.1hcs Idifa o

,direito fi apose'!'adoria nas suas novas situações.(lef~ ao c.ompIctIrem JflelIla

anos, é ÍIlCOnstitucional, além de atentarem contra os princlpios JCl'BÍs de dircilo.

Alteraçllel iatClliadas pelo _11. II ..~.4,

Alteraç6es intentadas pelo an. 3· do Substitativo1.

Más não o faz, seja pela linguagem ambígua, seja pelas regras de

lnmsição constantes dos lItts. 8· e 9*, propostos pelo Substitutivo. Regra inconstitucional (arts. 60. § 4·, IV e 5·, XXXVI, clã CF) e

inlqua, na sua'parte fillll\.

Servidor ou segurado que. à data da Emenda. tenha 31 anos de

serviço, vcrbi grati.. poderá" acaso, um mês aPós, requerer aposentadoria proporcional,

nas condições anterionnenie vigentes. vate dizer., terido cumprido inteiramoote Os

requisitos para obtê-Ia.

5. ltevopçio do iaeiso 11 dqIrdo _.... 153 lia (:r............
an. 16 do Substilutivo

Dispõe o atual inciso 11110 § 2" do art. 153 da Lei Maior. ..

verbis:

A resposta se remete paIll os lItts. 8" e 9*, propostos, meros

"prêmios de consolação", mas que, na verdade; retiram direitos já adquiridos. "Art. 153. Compele à Uniio instituir impostos sobre:
...............................................................•....~ ,

111- renda e proventos da qualquer naturczii:'

Se acena, ademais, nei § 3·, com os fatIdicos §§ 4· e 8· do ar!. 40,

que.. ressalvado os =s da remuneração ser igualou inferior aO limite máximo

estabelecido para os beneficios do regime geral (R$ 1.200,00, confonne o ar!. 14 do

Substitutivol, implicam em perda de até 30",1, da remuneração que percebia o servidor.

Quanto ao disposto no esdrúxulo § I·, a regra concede isenção

previdenciária a quem "opte" por permanecer em atividade, inobstante tenha completado

as exigências para aposentadoria integral. até que completem as nOVá coudiçlles para

apolelltadorla.

~ de renúncia a direito adquirido ou hipótese de invalidez por

pIicopatia?

Nonna inconslitucionaf. como se vê, na forma dos arts. 60. § 4·,

IV e 5· XXXVI da Lei Maior. em tudo que nio resguardar, ill loIlIlIf, o direito

adquirido, o ato juriclico pcrf'elto c a coisa julgada.

§ 2" O imposto previsto no inciso 111:

, 11 - nãii incidirá, nos termos e limites fixados em lei. sobfc
rendimentos provenientes da aposentadoria e pensio JIIIOS pela
previdência social da Unilío. dos Estados, tio Distrito Federal e dos
Municipios a pessoa cOm idade superior a sesaenta e elnco _.
cuja renda totãI'ileja constitulda exclusivamente, de rendimentos
do trabalho."

Ora, a matéria <!e imunidade tributária em n:ferancia é cÍivena do

objeto da proposição: ~lterar o sistema de prevldfaela lOdaL

'Este, nada tem _ ver com a, n:ferida.imunidade. inserida 110 Tilule

VI - Da Tributação': dó Orçamento; 'Capitulo I - Do Sistema Tributário Nacioll8l; 8eçJIl

1I/ - Dos Impostos da União, embora incida sobre rendimentos de IpOSC1lladoria e pensões

recebidas por vclhos e pobrtJ, pois, quem vive exclusivamente de proventos e pensões,

presume.... pobre, alé prova em contrário.

~ referência a aposentadoria e pensio é. na hipólcsc. apenas

acidental. porquanto a regra em queslilo, lem, â evidência. carlÍter exclusivamente

tributário e não previdenciário.

3. Alteraçllel intentadas pelos _rts 8" e 9* do Substitutivo

São as regras de transição, verdadeiros "prêmios de consolaçllo".

Não clidem a perda de direitos.

Para o erário. a economia advinda da quebro da referida imunidade

tributária seria irrisória: paro o caixa do sistema previdenciário. a CC<lnomia seria nula,

nada lendo a ver com o pagamenlo ou não de imposto de renda de idÕSo que vivam

exclusivamente de aposentadorias Cpensões.

Dai se infere que a pretendida revogação da imunidade tributária

Apenas fazem com que a perda de direitos seja apresentada com só tem a ver. sim. é com a mal-disfarçada vonUldc perversa de perseguir os servidores.

uma aparência de resguardo às sitll8ÇÕC$ constituídas. segurodos e pensionistas e~ geral e. no particular, aqueles que apenas sobreviveM com

seus proventos e pensões. exclusivamente.

Nilo obstante todo seu pretendido glamour. como normas

ptCtensamenle garantidoras dc direilos, são regras inconstitucionais, a teor do disposto Aplica-se. evidentemente. ã hipótese. o disposto no art. 57, inciso

nos arts. 60. § 4·, IV e 5·, XXXVI da Lei Maipr. porquanto afrontam o direito adquirido. m. do Regimento:
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"Art. 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos. as
Comissões observarão as seguintes normas:

!lI - quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo
projeto. poderão as Comissões dividi-las para constituirem
proposições separadas, remetendo-as à Mesa para efeito de
remuneração e distribuição. 11

É o caso: matéria absolutamente estranha à alteração do sistema de

previdência social. como imunidade tributâria a velhos e pobres que vivam exclusivamente

de proventos e pensões.

A referência à aposentadoria e pensão ê. na hipótese. upenns

acidental. porquanto a regra em questão. tem. ã evidência. caráter exclusivamente

tributário, e não previdenciário.

Para o erário. a economia advinda da quebra da deferida

inumidade tributária seria inisória: para a caixo. do sistema previdenciário. a economia

seria nula. nada tendo a ver com o pagamento ou não do imposto de renda de idosos que

vivam exclusivamente de aposentadorias e pensões.

Acrescente-se que a revogação do inciso 11 do § 2° do art. 153 não

consta do texto aprovado pela Câmara em 17 de julho de 1996.

Estas as razões pelas quais votamos pela in2dmi.sibilidade, in

totum. da PEC n° 33. de 1995. que padece dos vícios de inconstitucionalidade.

juridicidade e anti-regimentalidade. se acaso não for, preliminarmente. j'ulgada

prejudicada. nos termos do § 5° do art. 60 da Lei Maior e dos arts. 163 e 164 do

Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 34-A, DE 1995

(Do Sr. Domingos Dutra e outros)

Altera os parágrafos 1°, 2° e 3° do artigo 53 da Constituição Federal; tendo
parecer da Comiss!o de Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade desta e das de nOs. 101195, 178195 e 518197, apensadas, com
substitutivo a esta e à de nO 518197.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO ti" 34, DE 1995, TENDO
APENSADAS AS DE NOS. 101195, 178195 E 518197, A QUE SE REFERE O
PARECER)

SUMÁRIO

I - Proposta inicial

ll- Propostas apensadas: 101/95, 178/95 e 518/97

moNa Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Substitutivos oferecidos pelo Relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivos adotados pela Comissão

oCONGRESSO NACIONAL decntta: I..

Artigo único. Os parágrafos )°,2° e 3° do An. 53 da Coiistituiç!O
Federal passam a vigorar com a seguinte redação, e altera-se a numeração
dos demais parágrafos.

An.53 .

§ }O O processo e o julgamento de membros do Congtesso
Nacional não dependerão de licença da Casa a que pertencer o Parlamentar,
ressalvados os casos definidós em Lei Complementar.

§ 2° Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional só poderão sei' presos por crime inanfiançável, devendo os autos do
flagrante ser lavrado perante autoridade judiciária competente, a quem cabe
decretar a prisão e a formação da culpa, assistido pelo Ministério Público e
por advogado de livre escolha do Parlamentar,

§ 3° Os Deputados e Senadores serão julgados perante o Supremo
Tribunal Federal.

§ 4° Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testem~ar
sobre infonnações xecebidas ou prestadas em razão do mandato, nem sobre
as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

§ 5° A incorporação às Forças Amiadas de Depuhdos e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependem de
prévia licença da Casa respectiva.

§ 6° As imunidades de Deputados ou Senadores subsistiJão
ôurante o estado de sítio, só podenôo ser suspensas mediante o voto de oois
terços dos membros da Casa respectiva, nos casos dc atos, praticados fora do
recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

. .
Em couseqüência, dê-s': aos §§ 2° e 3° do Art. 55 a seguinte

redação:

§ 2° Nos casos dos Incisos} e Il, a perda do mandato sem~
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. por voto secreto e
maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido
político represenlado no Congresso Nacional, assegurada anipla defesa.

S3° Nos casos dos incisos m, V e VI, a perda será declarada pela
Mesa da Casa respectiva, áe oficio ou mediante provocação de qualquer de
seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional,
.assegurac\ll ampla defesa.

JUSTIFICAÇÃO

O Instituto de Imwúdade Parlamentar, institlÚdo para garantir o
livre, legitimo e lícito exercicio da ação parlamentar, protegendo o
parlamentar do arbitrio dos outros Poderes e até mesmo do poder econônúco,
lern sido desfigurado e confundido cóm .impunidade, na medida em que vem
5tJnoo desviado para ser:vir de guarda-chuva.a. parlamentares acUSl!oos de
crimes como: estelíonato, homicidio, tráfico de drogas e outros ilícitos. A
sociedade brasileira exige o fim desse privilégio.
. A imlmídade parlamentar, !ralada de fonua genérica como está na

Constituição, não pode subsistir, pois se constitui em fonte permáherite de
desgaste do Parlamento. Há, assim, necessidade de regulamentar

os casos alcançados pela imwúdade parlamentar como fanua de resguardar
os legisladores sérios, responsáveis, honestos e comprometidos com os reais
ansciós'da sociedade brasileira.

'J.~
Jj ;JJf;\~O

Sala das Sessões. -:,/ de fev,ereiro de 1995.
j'. ( I

~__IN'6"~~
DEPUTADOFEDERAL-PT~A
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PAULO 'PAIM
SEBASTIAO MADEIRA
LUIZ MAINARDI
ELISEU MOURA
NEDSON MICHELETI
MIGUEL ROSSETTO
LUCIANO ZICA
TrLDEN SANTIAGO
CORIOLANO SALES
CHICO FERRAMENTA
FERNANDO FERRO
WOLNEY QUEIROZ
UBALDINO JUNIOR
HELIO BICUDO
PADRE ROQUE
MILTON MENDES
RIVALDO MACARI
AOAO PRETTO
IVAN VALENTE
JOSE 11ACH(.,DO
SIMARA El.LEln
TE:' E BEZERRA
WALDOMIRO FIORAVANTE
SARNEY FILHO
ROBElnO ROCHA
MAGNO BACEl.(.,r~

.ROBERTO PAUl.INO

ALEXANDRE CARDOSO
RAUL BELEM
FATIMA PEl.AES
MAURICIO REGUlA0
CHICO VIGILt'lNTE

JOSE (lORBA
ANTONIO 00 VALLL
RICARDO GOMYDE
COSTA FLRREIRA
ANIVALDO VALE
CHICO DA PRINCESA
CORAUCI SOBRINHO
ANH!AL GOMES
NIL80N GIBSON
BENEDITO GUIMARAES
AECIO 'NEVES
FREIRE JUNIOR
WILSON CAMPOS
NILTON ~AIANO

GERVASIO OLIVEIRA
JOAO COSER
CONFUCIO MOURA
PEDRO WILSON
PEDRO NOVAIS
JOAO LEAO
JOSE AUGUSTO
EOUAIWO BARBOSA
JOSE ROCHA
ADELSON SALVAD01~

BeTO L.EU!"
tlAVI ALVE.S SILVA
CUNHA LIMIlo

ROBERtO ARAUJO
FEU ROSA
JOSE ~IRIANTE,

ANTONIO BRASIL
PI MEtHE:;L GO~ES

ENIO BACCI
WILSON'CUNHA
SALOMAO,CRUZ
ARNALDO MAoEIRA
GENEBIO BERNARDINO
AL.EXANDRE CERANTO
REGIS DE OLIVEIRA
BENEO!TO DOJ1INGOS
OSVALDO BIOLCHI
::;ILAS ORASILFT~

JOSE GENOINO
JOSE LUIZ CLEROT
ANA JULIA
HO~fERO OGUIOO '
NELSON MARQUEZEl,LI
ALZIRA EWe:RTON
RICARDO HERl'ICL.IO
USHITARO KA~f!A

ANTONIO AURELIANO
IBERE r'ERREIRA
ILD.E:MAR ,KUSSLF r

GEDDEL VIEIRA LIMA
R'ODRIGUES PAL!1A
AIRTON DIPP
PAES LANDH.
JOSE JORGE.
ADHEMAR DE BARROS FIL.HO
GONZAGA PATRIO,.A
ROBERTO MAGALHAES

AROLDE DE OLIVEIRA
UBALDO CORREA
ROGERIO SILVA
LUCIANO C;ASTRO
MARCIA MARINHO
FERNANDO GABEIRA
REMI TRINTA
JAIR BOLSONARO
WILSON BRANCO
HUMBERTO COSTA
NAN SOUZA
ROLAND LAVIGNE
GIL.VAN FREIRE
JOSE ALDE.MII~

TELMA DE SOUZA
ELTON ROHNELT
DILeEU SPERAFICO
l.UIZ DUR.~O

JOAO RIBEIRO
JOAQ THOME MEHTR INI10
.vO, MAINARDI
ML.LGUIAD!'-S NETO
ARNON BEZERRA

,PAULO TITAN

JOSE SANTANA DE VASCONCEL.LOH
ROMEL ANIZIO
'PAULO DE VEL.ASCO
JOSE'TUDE

HERCULANO·ANGHINETTI
.101'10 PIZZOl.ATTI
JOSE PINOT fI
TEL.MO KIRST
EZIOIO PINHEIRO
JOSE PIMENTEL
L.UIZ GUSHIKEN
EDUARDO JORGE
IBRAHIM ABI-ACKEL
NEWTON CARDOSO
JAIME MARTINS
JAIR MENEGUELLI
MARTA SUPLICv
ELIAS tlURAD
PAULO DELGADO
SEReIO GUERRA
GERSON PERES
ALBERTO GOL.DMAN
SILVIO ABREU

WILSON CIGNACHI
CANDIDO MATTOS
WIL.SON BRAGA
VILS6N SANTINI
LAIRE ROSADO
AYRES DA CUNHA
B. SA
.101'10 IENSEN
PEDRO CANEDO
VICENTE,ARRUDA
CARLOS SANTANA
AUGUSTO CARVALHO
PAULO GOUVEA
MARIA ELVIRA

L.UIS BARBOSA
AROLDO CEDRAZ
ARLINDO CHINAGl.IA
CELSO DANIEL

PAULO'ROCHA
PAULO'BERNARDO

'JOSE FR ITSC~1

JOsE. FORTUNATI
NILMARIO MIRANDA
AUGUSTO NARDES
LUIZ PIAUHYLIN('
MAURICIO NAJAR
AFFONSO CAMARGO
EURIPEDES MIRANDA

MARCELO TEIXEIRA
MARIA LAURA
MARCE.LO DEOA
MAURO FECURY

ASSINATURAS CONFIRHADAS ••••••~ •••••••••••• 173
ASSINATURAS DE APOIAMENTO~ •••••••••• :..... i
ASSINATURAS REPETIDAB •• : •••••••••••••••••• l~

ASSINATURAS ILEGIVEIS ••••••••••••••••••••• .:l
ASSINATURAS QUE. NAO CONFEREM.............. 7

.ASSINATURAS DE DEPI:JTADOS LICENCIADOS...... 0
ASSINATURAS DE SENADORES.................. 0
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A.POIAMENT<>
REPElIOA

157 - PAULO BERNARDO (REPETIDA)
NAO CONf'ERE

173 - LINDBERG FARIAS
ILEGIVLL

:m:CRETARIA-GERAl DA MESA
8eção de Atas.

OfiCio rrit q195 .

Brasília, 27 de março de 1995.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda .à .
ConstituiçAo, do Senhor Domingos Dutra, que "altera os §§ 1°, 20 é 30 do M. 53 da

.Constituiçlo Federa'" contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

173 assinaturas válidas;
001 assinaturas de apoiamento;
016 assinaturas repetidas;
003 assinatura ilegível; e
007 assinaturas que não conferem.

~. ..~
'thefe

Deiembro de 1997
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...... IV

QIpIuIo'
DO PODER LEGISlATIVO

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

8cf'oV
..".".,...e"....1IDtd

Alto 53. Os 0epuC.td0s e SeMdcHes lAo lrwIoI6veIs por lUIS
opInI6et. pIIINa e wtos.

• - que -deIMr ele~. em cedllessio legisla
....~perteda leSl6esoidln6riasdec...quepe,tetlc:er.
lIIIvo~ ou ....por.. autoradI;

ri - que perder ou tiw:r usperIIOI 05 dRItos poIIlicoI;
V - qI,IIndo o decreIar •.~. EJeIIcJAI. nClÍI CMOI pre

WilOS nestII ConstItuIçio;
~ - que drer condeMçio crtmNI em ter*nça hnII

... em juIgIKIo•

- .... _. - -- - - ._.

PROPOSTA DE EMEND~..À CONSTITUIÇÃO
. - N° 101, DE 1995

(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto e outros)

Dá nova redação aos parágrafos 19 e 39 do artigo 53 da Con~

tituição Federal.

(APENSE-SE Ã PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 34, DE
1995)

As Mesas da Câmara dos Depútados e do Senado
Federal, nos tennos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a' seguinte
emenda ao texto cõnstitucional: -
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§ 10 Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão, sem prévia licença de sua Casa, ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável.

JUSTIFICAÇÃO

I ".....................................................................................

"Art. 53 .

MARISA SERRANO
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
NELSON MEURER
NEWTON CARDOSO

NEY LOPES
NILMARIO MIRANDA
NILSON GIBSON
tiILTON BAIANO
~ILTON CERQUElRA
~LAVIO ROCHA
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO PAIM
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
t{OMMEL FEIJO
RUBEM MEDINA
SALATIEL CARVALHO
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TETE BEZERRA
THEODORlCO FERRACO
UBALDO CORREA
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VILMAR ROCHA
WELSON GASPARINI
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WOLHEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA

CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DOMINGOS DUTRA
EDINHO BEZ
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO GABElRA
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GIOVANHI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HERACLlTO FORTES
HlLARIO COIMBRA
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
JAIRO AZI
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO MELLAO NETO
JONIVAL LUCAS
JORGE ANDERS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE'CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE GENOINO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
LAlRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LIMA NETTO
LUIZ BRAGA
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARCELO TEIXEIRA
MARIA VALADAO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••'••• 173 REPETIDAS: 12
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 7
ASSINATURAS DE DEPuTADOS LICENCIADOS••• '," 2
TOTAL DE ASSINATURAS •• ~ ••••••••••••••••••• 194

ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATIlA LINS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LlRÁ
BENEDITO DOMINGOS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS Ml\.GNO
CARLOS MOSCONI
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CESAR BANDEIRA
CHlCAO BRIGlDO
CHICO VIGILANTE

Sala das SeSSÔC5, em:f!etil1P de 1995.

. f VL~. .
~ÁLVAROGAUDtNc'i<)

NETO

Com a emenda ora introduzida, os Deputados e
Senadores poderão ser processados, sem prévia licença de suas r~vas
Casas.

A eliminação da imwúdade referida é necessária se se
pret"llde por tenno à impwúdade no pais.

A exig&cia de prévia licença, combinada às reações
corporativistas da Câmara ou do Senado, se choca com a vontade política do
P9vo. Este repudia, mais e mais, o fato de que cidadãos, cercados de
imwúdades ou privilégios, se coloquem acima da lei.

Ante aó exposto, espero l;Ontar com o apgio de meus
ilustrados Pares à presente proposta.

Entendo, pois, que, ao suprimir a necessidade de prévia
licença, para processar criminalmente parlamentares, o Congresso Nacional
~~endo ao grande clamor do paiS por justiça, além de dispensar os
seus membros do constrangimento, desnecessàrio a meu juizo, de decidir tais
questões.

.§ 20 No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos
serãÓretpCtidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que,
pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

Artigo único. Dê-se aos atuais parágrafos 1° e 30 do art.
53 da Constituição Federal nova redação, suprimindo-se o § 20 e
renurncrando-se os demais:

ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADYLSON MOTTA
ALBERTO GOLDMAN
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO BALHMANH
ANTONIO CARLOS PANHUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTl'
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3 - LEONIDAS CRISTINO CE PSDB
4 - LINDBERG FARIAS RJ PC DO B
5 - MOISES LIPNIK RR Bloeo(PTB)
6 - ROBSON TOMA SP Bloeo(PL)
7 - VILSON SANTINI PR Bloco(PTB)

JdIBID.orllUB DI:D~ LXClDlCxAD08'

1 - GASTA0 VIEIRA MA PMDB
2 - JOSIAS GONZAGA GO PMDB

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

1 CORIOLANO SALES BA PDT
2 - EURIPEDES MIRANDA RO PDT
3 FERNANDO GABEIRA RJ PV
4 - GONZAGA PATRIOTA PE Bloco (PSB)
5 - HERACLITO FORTES PI Bloco (PFL)
6 HUGO RODRIGUES DA CUNHA MG Bloco (PFL)
7 - JOSE MOCIO MONTEIRO PE Bloco (PFL)
8 RICARDO HERACLIO PE Bloco (PMN)
9 - SERGIO CARNEIRO BA PDT

LO - SEVERINO CAVALCANTI PE Bloco (PFL)
II - THEODORICO FERRACO ES Bloco (PTB)
12 - UBALDO CORREA PA PMDB

ASSInTtJRAS QUE no CODEREK

1 - JOSE CARLOS LACERDA RJ PPR
2 JOSE JORGE PE Bloco (PFL)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício n"/~195

Senhor Seeretário-Geral:

Brasília, 25 de maio de 1995,

DA OIlGANl7-'('AO DOS PODF.IlF."

CAPln•.o1

Do PODER LEGISLATIVO

SEçÃo V

Dos DEPUTADOS E DOS SENADoRES

Art. 53. Os Deputados e Senadores do invioláveis porsuas opiniões. r-JaVlllSe volos. •

.§ I,· Desde a e.~içto do diploma. os membros do Congresso Nacional alo
poderJo ser presos. uivo em nagrante de crime inafWlÇivel, nem processados crimi·
nalmente sem prévia licença de sua Casa.

i 2,· O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberaçlo sus
pende a prescriçlo enquanto durar o mandato,

13.· No caso de Dagranle de crime inafWlÇável, 05 autos.erto remetidos,
dentro de vinte e quatro botas. , Casa sespectiva, para que, pelo wto secreto da
maioria de -=tIS membr05. rao/va sobreapridoeautori~ ou alo, afànnaçio de culpa,

I 4.· Os Deputados e Senadoreloserlo submetidos a julgamento perante o Suo
perno Tribunal Federal.

I S,· Os Depulados e Senadores nfo serIo obrigados a testemunhar IObre in
formações recebidas ou prestadas em razIo do exerácio do mandato. nem fObre as
pessoas que lhes amUaram ou deles receberam infonnaçlles.

§ 6.° A illallpOr,lÇio is Forças Armadas de Deputados e~ embora mio
\ilares e ainda que em Ietnpo de guerra, depender.l de pmialicença da Casa respectiva,

I 7.· As imunidades de Deputados ou Senadores subsistiria durante o estado
de sitio. só podendo ser suspensas mediante o valo de dois terços dos membros da
Casa respectiva; nos casos de atos. JlIlIlieados fora do noànlo do Congressb. que ae
;am incompatíveis com a exccuçJo da medida,

Comunico a Vossa senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Álvaro GaudêllCio Neto, que "dá nova redaçllo aos
parágrafos primeiro e terceiro do art, 53 da Constituiçllo Federal", contém número
suficiente de signatários, constando a referida proposiçllo de:

173 assinaturas válidas;
012 assinaturas repetidas;
007 assinaturas que l1llo conferem; e
002 assinaturas de deputados licenciados,

A Sua Senhoria o Senhor
Or, Mozart Vianna de Paiva
Secretário·Geral da Mesa
NESTA

"!GJSLAt~o tJfAJ)A. A!!EXADA 'nA cookDENAtkO
'AS toM) SSOES '~lNANENTES

Ttn~nlV

DA OIWANI7-,('Ao ~'" PODI:llF.<

CAPfm.ol

Do PODER UOISLATIVO

SEç,(ol/l1l

Do P/IOC= 1.rolSLATllO

D..r IiJ,ff:NllA A CONSTlTuJi;lo

A.r.t. 'O.À ConstilulÇao Jioderá ser emendada medianle proposta'
.,' I - de um 1CTÇO. no mlnlmo. dos membros da C'mara dos Deputados ou do

Senado Federal: ,
11 - do Presidente dlI República;
111- de mais da metade das Assembléias LegisJ'li\<1S das unidades da Federa.

çto. manifcstancJo.sc. cada uma delas, peJa maioria relativa de lClIS membros,
• J.. A Constituiçlo alo poder' ser emendada na viFnda de inlel\'CnçIo

foderal, de estado de defesa ou de estado de s/tio, .

.. 2,· lo propost~ sem diSQl\idaevoIadaem cacIa Casa do CongressoNacitmal.
em dois tumos. consulcrando-sc lIpfO\w se Clbliver. em ambos. tr& quintos dos
valos dos rapcctivos rnembJOs,

§ 3,· A emenda i ('onstiluiçlo seTlI proTll1llgada pelas Mesas da amara dos
Deputados e do Senado Federal. com o~i\'O numero de ordem.
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§ 4.· mo scrj objeto de delibcfllçlo 1 proposb de emenda tendente IlboIir:
I -I forma fcdcr.tliv. de Esl.tdo:

11 - o volo direto. secreto. universal e periódico;
111 -. IICpIrllÇlo dos Poderes;

IV - OS direitos e pflIntias individuais.

§ S.· A matéria constInte de proposta de emenda rejeilllda OU lIll\ida por pre
judicada nIo pOde ler objeto de n,'·...;; Y"vr..r~ ". ""MO"" ,..-.."':.0, le!;,'a';,"a

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
.N° 178, DE 1995

(Da Sra. Célia Mendes e outros)

Acrescenta disposição ao artigo 53 da Constituição

Federal, limitando a incidência das imunidades par

lamentares quanto a il{Cit~s penais anteriorment-;

praticados.

(l\PENSE-im A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIf;li.O N9

34, DE 19951

As Mesas da CAmara dos Deputadas e do Senado Federal t nos

termos do art.6D, § JQ, da Constituição Federal, promulgam a se-

guinte Emenda no texto constitucional.

Artigo Onlco. rica acrescentado ao 3rt. 53 da Consti tui
Federal o parágrafo 82, com a seguinte red,!

ção:

§ 8R • As imunidades de Deputados e Senadores não incidem

sobre a apuração de fatos definidas camo ilícitos
penais, ocorridos oü pratlcados no período antece
dente à expedição do diploma, cuja apuração inde
penderá de prévia licença ou autorizaçlo de sua C.!,

5a tramitando em segredo de justiça ...

JU5TIF"ICAÇI\O

A Constituição Federal ao dJ.sciplinar os Direitos

Políticas, em seu Capítulo IV, do Título 11, dispõs sobre condições

de elegel;:lilidade (art. 14, §32), determinando .causas absolutas

de inelegibilidade (art. 14. §§40. 50, 60,70), remetendo à legisl;!.
Ç~Q complementar (art.14, §92), dispôs sobre demais causas dé 'ine
legibilidade, caracterizando a improbidade a-:Iminlstrativa (art.1S,
V), prevista no art. 37,§42, como causa inclus,ive, de suspens:1o ou

oerda de direito:::. polJt íce",

Sob pena de comprometimento do exercício do mandato
e da pr6pria representação política, o instrumento da imunidade pa!,

lamentar n~o pode produzir efeitos retroativos, ~rn relaçrio a fatos
praticadoS pelo detentor do mandato Quando ainda não investido da

condição de autoridade com jurisdiç~o nacional, que constitue a ju!.
tificativa constitucional da atriblJiç~o ne tal prerrogativa. A man~

tençl!lo dess~ estado de coisas constitue exceçao odiosa, sabido Que
é a infamante prátlca da "compra do mar,dato", mediante a incidência

do uso e abuso do poder econômico e de autoridade - nem sempre coi
bido - no curso da campanha elei toral.

A investidura na condiçô!lo de parlamentar e melllbro
do poder Legisiativo n~o pode ilidir a aplicação da legislação pro

cessual e penal pois, o Que a norma constJ.tucional visa a proteger
é justamente a autenticlda.de da representaç:!o política, no interes

se do- regime democrático, preservando a 1ndependência ~o parlamen
t~r, desde a expediç,ão do diplollla e até a inauguraçno ca Legislatu

ra seguinte, por suas oplnil:ies, palavras e ações
Nesse contexto vê-se que a J1ens legis, que a norma

constitucional contém, está voltada à. preservaçl!lo do poder, assegu-

radot~ seus integrantes, 'enquanto titulares_ da representaçl!lo pol!t!
ca: .i'inúnidades, que· lhes garantam o pleno exerc!dio de seus manda
tos. com a ampli tuds que a representação exige.

A possibilidade ore apresentada, com a presente
Emenda Constitucional, de Que a Justiça possa prosseguir seu curso,

sem obstáculos ou impedimentos, a apuraçlo da regularidade da cond!:!,
ta daqueles que foram ~nvestidos em mandatos eletivos, no período

antecedente a tal investidura, restabelece o conceito de !g~aldade,

supritlindo privilégios odiosos, que a consciência democrática repu
dia.

O cidad~o deve ser responsável por seus atos e co~

dutas, tanto na vida civil como e, principalmente, quando no exerci
cio de cargos e funções na administraç~o pública, e por ,eles deve
r~sponder, na condição 'em que os praticou e exerceu, à luz da inci
dência da legis~açl!lo aplicável à época da ocorrência das' fatos e a-

Em tumultuado processo legislativo, dentro da exi
guidade do tempo qu; caracterizou a 5,-3 tramitação, o Congresso Na

cional aprovou e o Presidente da República sancionou, a 15 de mai~

de 1990, a lei Complementar nQ 064/90, que, dentro das possíbilida
des do momento político que antecedeu as eleições de 1990, dispô~
sobre inelegibilidade.

P. Justiça Eleitoral, dentro de sua competência nor
mativa e regulamentadora da norma legal (Cõd. El. art. 12, parágr;
ro único), baixou Resoluçi:ies discipli' adoras dos pleitos e,i.eitora:
i5 de 1988, 1989 e 1990, alcançando as primeiras a norma constitu_

cional e a última, aquelas normas com a incorporação das disposições

sobre inelegibilidade da Lei Complementar.

Tendo presente como fundamento de relevãncia, as

disposiçOes atinentes à probidade administrativa, CaRla causa de de
claraçao de inelegibilidade, na construção jurisprudencial, o Tri:

bunal Superior Elei toral tem ampliado -3 área de incidência daque
las disposições sobre probidade administrativa ultrapassando, em

diversas oportunidades em que se pronunciou, a interpretaç:Io res
trItiva que seria devida .ao conceito vazado no art. .52, inciso
LV!I e no art. 15, caput e seu inciso 111.

Em consequência desse posicionamento da Justiça
Eleitoral, candidaturas foram barradas, inobstante a inexistencia

de sentença crillinal condenatória transitada em julgado, contribuÍ:.
do, assim, de forma sensível, para o aprimoraDlento da representa

çlo pol!tica, restabelecendo o princípio da .naralidade administra_
tiva e da pr·obidade para o exercício do cargo.

Esse posicionaR'lento da Justiça Elei toral, no enta!!
ta, nlo foi suficiente a impedir que candidaturas surgissem, ainda
que a vida pregressa dos candldato's nlo as recomenda:;senl, vez que

a apuraçDo dos ilícitos ainda se achava, em (ase investigatória e,
até mesmo, em grande parte das vezes, tais práticas delituosas so

..ente viera" à lume e" data posterior li diplomação de eleito
tos que deKlandanl apuraçAo. Se, posteriormente, o pronunciamento da

Justiça, por dec).sl1o transitada -em Julgado, vier a produzir efeitos

em relaç~o ao mandato que exerce, a Constituiçao Federal como nor
ma de preservaçAo do Poder constituído e, os Regimentos das Casas a
que pertencem, de per 51 contél1l normas disciplinadoras de sua inte
gridade.

Para QUe'.. nllo proliferem iniciativas de proposituras
destinadas a desvÍrtúar a finalidade legal, com a ~nstauraçao de
procedimentos descabidos e, justamente para p~eservar o mandato co!!.

ferido ao parlamentar é que a presente Emenda Constitucional esta
belece a tralRit:açlio do procedimento -·em 'segredo de justiça - sem

.impedir., todavia, a sua instaur~ção, pat~.apuraçlo de fatos pre.ce
dentes à i-nvestidura no mandato.

Frise-se que o ·objetivo da previs:Io constitucional
quanto 'às imunidades parlaRl~ntares é a garantia da independêncfa' do

Poder Legislativo perante outros Poderes~ Cont.udo, a imunidade n~b

pode", repetimos, constituir privilégios; nao 'se trata de direito su~.

jetivo do congressista: o interesse jUl,"idiclÍlIlente protegido é, .élÍl
insUncia final, o da instituiçno legislativa.

Para repugnar à eonsci!nda· democrática a idéia de
cidaCl305 privilegiados, os deputados e seni.dores deverlo continuar

responsáveis por atos praticados antes da diplomaçlo, principal'n.ep.:.

,te nos casos em Que legislaçD.o os define como crimes e, fundamenta!
mente, quando investidas na condição de agentes ou exercentes. de,
função de cargo pública.
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Muito mais importante Que a renovaçno ocorrida na.
co~posição do Congresso Nacional nas últimas eleições pnoporci~~

nais é a constataçno de que os seus integrantes, como detentores de
mandatos representativos ~ossam efe~ivamente apresentar-se à ~açn~

.como dignos da outorga recebida, exibindo de forma limpida e trans
parente, vida pregressa que os legitimam para o exercicio desse
mesmo mandato.

E, é a própria Constitucional Federal quem assim o
determina, pois~ estabelecendo como principio fundamental que

"ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória" (art.

52, LVII), e que "não hav~rá juizo ou tribunal de
exceção" (art. 52, inc. XXXVII), bem co.mo que ·"a

lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direi tos "e liberdades fundamentais" (art. 52, XLI )

acreditamos ser do interesse pessoal do parlam~ntar que se mante
nha aberta à sociedade e ao cidadno, a oportunidade para instaura
ção de investigaçãO e do procedimento destinados a apurar a regula
ridade ~e seus atos precedentes à investidura no mandato pois, em
contrapartida lhe assegurará o direito de regresso se e quando tais
procedimentos se apresentarem abusivos ou infundados, manifesta
dos de forma temerária ou de manifesta má-fé, com espirito de emul
çlo, motivação falsa, ou graciosamente, mero capricho ou erro gros
seiro.

Ten~o assim, por justificáda a presente proposta,
esta Parlamentar espera contar tom o valioso apoio de nossos nobres
pares, indispensável à sua tramitação até final aprovaçlo.

sala dàs sessões,"")..? de yr-i-f(/

~
OEPUTAO~ FEOERAL

PPRlAC

Sâbado 13 41653

DBPut'ADO
-----------------------

ABElARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALCIDES MODESTO
ALCIONE ATHAYDE
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO nILIO
ARMANDO COSTA
ARY JtARA
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUS',J'Q VIVEIROS

AYRES DA CtJNJIA
BASILIO VILLAHI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES
CAHDINHO MA'l'TOS
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAHtJRCA
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI

CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA'
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
CUNHA LIMA
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NE'I'TO

DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
EDINHo BEZ
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELTON ROHHELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI

'EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRAlfDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO FERRO
FERNANDO GONCALVES
FERNANDOZUPPO
FIRMO DE CASTRO
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERVASIO OLIVEIRA

; GONZAGA PATRIOTA
.~OLQO LIMA -
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HENRIQUE EDUARDO' ALVES'
HERCULANO ANGHINE'l'TI
HERMES PARCIANELLO
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IIDEMAR JWSSLER
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
JAYME SAH'.l'ANA
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO MELIAO NETO
JOAO PIZZOLATTI
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE PIMENTEL
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
JULIO" REDECKER
LAEL VARELLA
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LUIZ CARLOS llAULY
LUIZ DURA0
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES '
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO

MARIO CAVALLAZZI
MAURI SERGIO

'MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MILTON MENDES
NELSON HARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEWTON CMDOSO
NILTON BAIANO
OLAVO CALHEIROS
ORCINO GONCALVES
OSOR!O ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PADRE ilQQUE
PAES LlIIDIM
PAULO BAUER
PAULO CORDEIRO
PAULO lEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA .
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN lCURTZ
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
RICARDO RIQUE
ROBERTO. CAMPOS
ROBERTO PESSOA
ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO

ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
SALOHAO CRUZ
SARAIVA FELIPE

SARlIÜ PILHO
SEBAS'l'IAO MADEIRA
SERGIO' CAiafEIR.O
SEVERI.MO ALVES

SEVEIlDO CAVALCUTl

SILVIO ABREU
SILVIO '1'ORRBS
.S1JfARA ELLERY

TALVAlfE ÁLBUQUERQUE
TEUfO IORST
'l'HEODORlCO FERRAco
TUGA ANGERAIII
UBALDlNO JUlfIOR
UBAÍ.DO CORREI.

DOSON BANDEIRA
VALDEMOR GUEDES
V~IR ,CO~'l'TO

VILMAR ROCHA
WALDOMlRO FIORAVANTE
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRANCO '
WILSON CIGNACHI
ZAIRE REZENDE
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

ASSIKATURAS OOHPIRMADAS••••••••••••••••••• 173
ASSIKATURAS QUE' NAO CONFEREM••• :.:;.1' ~.. ••• 12
AS$IKATURAS DE DEPUTADOS LICENC.l.AUII'S...... "
TOTAL DE ASSINATURAS•••••••••••••• , ••••••• 213

REPETIDAS: 19
REPETIDAS: 1
REPETIDAS: "

SECRETARIA-GERALl DA MESA CIRO NOGUEIRA PI Bloco(PFL)
HUGO BIEHL SC PPR

&UID'l'UaU ~%UADM UPB'1'IDAS
IVANDRO CUNHA LIMA PB PMDB
JORGE WILSON RJ PMDB
LAIRE ROSADO RN PMDB

AHTOKIO nIJAO AP PSDB MARTA SUPLICY SP PT
AIft'OlfIO JORGE 1'0 PPR MOISES LIPNIK RR Bloco(PTB)
BENEDITO DOMINGOS DF PP HEW'1'ON CARDOSO MS PMDB
CELtA IfElfDES AC ,P?R ROBERTO. JEFFERSON RJ BIOCO~PTBJEFRAIM MORAIS PB Bloco (PFL) VILSON SANTINI PR Bloco PTB
ENIO SACCI as PDT
JOAO JIELLAO NETO SP Bloco (PFL) USXDTOltAS QUE DO COJIfBUK RBlIETJ:DAS
JOSE LUIZ CLEROT PB PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PR PSDB VILSON SAH'.l'INI PR Bloco(PTB)

'PAl1LO LIMA SP Bloco (PFL)
RAUL BELEM MG BlOCO~PFLJ AS8IJIA1'DJtAB DE DEPD1'~S LICUCUDOSRICARDO HERACLIO PE Bloco PMN
RONIVON SAH'.l'IAGO AC B1OCOfpSD~ JACKSON PEREIRA CE PSDB'RUBEM MEDIMA RJ Bloco PFL
SILVIO TORRES SP PSDB JERONIMO REIS SE Bloco(PMN}
lJBALDO CORREA PA PMDB MARCELO TEIXEIRA CE PMDB
SE GOMES DA ROCHA GO Bloco (PSDJ MELQUIADES NETO 1'0 Bloco(PMN)

,SE GOMES DA ROCHA GO Bloco (PSD
·IE GOMES DA ROCHA GO Bloco (PSD) UIID'rUaU DE DEPD1'ADOS LIÇPCIADOS REPETIDAS

M8ID'fURM' QUII ~ COIIJ'DBN JACKSON PEREIRA CE PSDB
JERONIMO REIS SE' Bloco(PMN)

,ARMOM BEZERRA CE ,PSDB MARCELO" TEIXEIRA CE PMDB
.CARLOS AIRTON AC PPR MARCELO TEIJmtRA CE PMDB
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Comunico a Vossa Sajria que a Proposta de Emenda à
ConsIitulçllo, da Senhora Célia Mendes, que" acrescenta dlsposlçlo a""rt. 53 da
Constitufçlo Federal, llrilltando a Incld600la ,aá Imunldfdes parlamentares quando

a IIle1tos penais anteriormente praUcados", contém número suficiente de signatári
COflSlando a raferida proposição de: . os!

1- plebiscito;
li - referendo;
111 - inici~liVa popular.
§ L" Oalistamento'êleitoral e o·voto sllo:
I - obrigatMos para os maiores de 'delOito anos;
li - f3CUltativos para:
a) os analfabeti>s;
b) OS maiores de setenta anos; .

c) os.rnl\Íores de dezesseis e menores de dezoito anos.

f 2." Nto podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período
do'serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 3." São condições de elegibilidade, na forma da lei:
1-a nacionalidade brasileira;
li - o pleno exerclcio dos direitos politicos;
I1I - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partídãria;

VI - a idade ndnima de:
o) trinta ecinco anos para Presidentee ViGC-Presi<!ente da República eSenador;
b) trinta anos para Governador e Viee-Governador de Estado e do Distrito

Federal;

c) vinte e um anOS para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, V/çe:Prefeito e juiz de paz;

d) 'aebito anos para 'kreador.
§ 4." SIo ineleglveis os inalistáveis e OS analfabetos.
§ S." Slo ineleglveis para os 'mesmos cargos, no perlodo subseqüente, O Presi

dente da República, OS Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem OS houver sucedido OU substltuldo nos seis meses anteriores ao pleito,

§ 6." Para COncorrerem a outros cargos. o Presidente da República. OS Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aoS respecli
vos mandatos até seis meses antes do pleito. .

Brasllia; 24 de agosto ele 1995,OfIcio niA1195

senhor Secrelário-Geral:

SECRETARIA-GEIW. DA MESA
Seçio de Atu .

173ass~ras válidas;
012 assmaturas que não conferem'
024 assinaturas repetides' ~ •
004 assinaturas dede~t licenciados,

Atenci tt;_.
'AS;'VACA;.J "
Chefe T

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZAR,T VIANNA DE PAlVA
Secrelário-Geml da Mesa
NESTA

"I.EGISLAÇ~O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST1JDOS LEGISLA11VOS.ceDI"

CONSTITUIÇÃO
1988

....... ~ ..-..- ..
,TlTuLolI

CAJ>i1ULOI

Dos DIREITOS E DEVERES INDrvIDuAls E CoLETIVos

Art. s.' Todo~ sã.o iguais perante a .Iei, sem distinção de qualquer natureza, garantin.
~o-~da.a~ braSIleIrOS.e aos estrangeIros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
a VI a hberdade, a Igualdade, à segurança eà propriedade, nos lermos seguintes:.........................................................................................-..

XXXVII - não havellÍ juizo ou tribunal de exceção;

I · XXXVl
d
" - é reconhecida a instituição d.o júri, com a organizaçao que lhe der

a el. assegura os:
......................................_._ -.... _ - .

§ 7." Slo inelegiveis, no território de jurisdição do titular, o cônjug~ e os pa
renles consangllineos ou afins. até o segundo grau ou por adoção. do Presidente da
República. de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal. de Prefeito ou
de quem OS haja substituído denlro dos seis meses anteriores ao pleito. salvo se Jà
titular de mandalo eletivo e candidato à reeleição.

§ g." O militar alistável é elegível. atendidas as seguintes condições:
1- se conlar menos de dez anos de serviço, devellÍ afastar-se da atividade;
II - secontar mais de dez anos de serviço, será agregado pela aUloridade supe

rior e. se eleilo, passará aUlomaticamente. no ato da diplomação. para 3 inatividade.

§ 9." Lei complementar estabelecem outros casos de inelegibilidade' e os pra
zos de sua cessação. a fim de proteger a probidade administrativa. a moralidade para
o exercicio do milndalo. considerada a"ida pregressa do candida!o. e a normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função. cargo ou emprego na administração direla ou indireta,

f lO. O mandato eletivo podeIi ..,.. impugnado ante a JuStiça Eleitora~

prazo de quinze dias contados da dipIomaçIo, instnllda a ação com provas de abuso
do poder econômico, conupção ou fi-'e.

§ li. A ação de impognaçSo de mandato tramitará em segredo de justiça,
respondendo o aulor, na forma da Jei, se lemerária ou de manifesta má.fé.
Ar!. 15. É vCdada a cassação de dircilos poIiticos, cuja perda OU suspensão SÓ se dará
DOSa 4Sde:

I - cancelamento <Ia naluralinçlo por sentença transitada emjulgado;
li - incapacidade civil absoluta;

III-condenaçllo criminal transitada emjulgado, enquanlodurarem seus efeitos;
IV - recusa de wmprir obrigação a lodos imposta ou prestaç40 alternativa,

nos termos do ar!. S.", VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4.".............................................................................................................. ~.

TlruLoIlI

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

fu da XLI -::-a lei punillÍ qualquer discrituinação atentatória dos direllos e liberdades
fi mentlls;

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

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

LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito emjulgado de senlen
ça penal condenatória;

""'0 ...- ••• "" •• o 0"0 ... ~.o o •• 0 •••• 00 ••••••

CAPI1VwVI1

DA AnMlN1S1RAÇ},O PúBLICA

SEÇÃO!
CAJ>fnrr.O IV

DJSPOSJÇÓES GEJWS

Dos DIREITOS POLfTICOS

•Art. 14. Asoberania popular sellÍ exercida pelo sufllÍgio universal e pelo voto direto
e secreto. com valor igual para lodos, e. nos lermos da lei, medianle:

Art. 37. Aadministração pública direta, indireta OU fundacional, de qualquer dos Pode
resdaUnião, dos Estados, do Distrito Federale dos Municipios obedecerá aos principios
de legalidade. impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
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§ .... Osatos ele imprcbidadeadminiSlIatiVl imporlaTloa MpensIo dos direi.
tos políticos, aperda da limçIo p(lblica, a indispomõilidacledos bens. e o l'eO$lIn:imcn.
10ao erário. na forma e gradaçIopreviÁUem Ic~ lCIIl prcjuizo da açIopenal cablvcl.
~ " :. ..: .

TtrowlV

DA ORGAl<JZAçÃO DOS POI»:RF,s

CAPhu..oJ

................................................................................ • • •• .. •• 4 ..

SEcXoV

Ar!. ~. Os Deputados e Scnadorr.s sio invioláveis por suas opiniões. paJawas e VOlos.
§ 1.. Desde a expediçlo do diploma. os mcrnbtos do Congresso Nacional nIo

pod, cão ser presos. salvo em /Iagranle ele crime inafiançável neln proceuados crimi-
nalmente sem pré\ia licença de sua Casa. '

§ 2.· O indeferilllCnto do pedido ele licença ou a ausência de deliberação sus
pende a prescrição enquanto durar o mandato.

§ 3.· No caso ele flagrante ele crime inaf~, os autos seria n:mciidos
de~t~ de vinle e quatro horas, i Casa respectiva, para que, pelo VOlo secreto .b
malOl13 de seus membros. resolva sobrea prísio eaulorize, ou nlo, a tormaçlo deculpa.

§ .... Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Su.
pre.. o Tribunal Federal. .' '.'

§ 5.· Os Deputados e Senadores Dão seria obrigados a testemunhar sobre in
formações recebidas ou prestadas eoi razão do exercicio do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam inforrnaç6es.

. § 6.· A incorporaçlio is Forças Armadas de Deputadose Senadores, embora mi-
litares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 7.· As imunidades ele Deputados llII.Senadores sUbsistirão dura~e o estado
de sitio, só podendo ser mspensas mediante o VOlo de dois terços dos membros da
Casa respectiVl, no!casos de atos, praticados fora do recinlo do Congresso, que ae
jam illCOmpatlveis com a execução da medida.
.. ..: ········~· .. ········• ·.. ······t.··...........................................................................................

Código Eleitoral

LEI N" 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

Instllai o C6dlgoEi.!tOraI.
o Presidente da República:
Faço saber que sanciono a seguinte Lei. aprovada pelo Congresso Nacional.

nos lermos do afl. 4". COpUI. do Ato Institucional de 9 de abril de 1%4:

PARTE PRIMEIRA

INTRODUÇÃO

Art.,J- Este Códig.o contém normas destinadas a assegurar-a organização e
o excrcíció de direiJos políticos, precipuamente os de votar c ser volado.

Par.íKraro únk:o.'O Tribunal Superior EJeitor;{J cxpedirá in;t~uções para sua fiel
exeeucão.

Art. 2- Todo poder emana do povo e scrói exercido em ~u nomo, por manda.
tários escolhidos. direla c secr~lamenlc. denlr!! c:mdidmos indicados por parlidos
poUticos nucionab.• ressalvadO! a eleição indireta no~ cm;(~ previslos na Constituição
t: leis especificas. (I}

Art. 3- Oualquer cidadão pode pretender invcstidur.iI em cargo .eletjyo. respei
ladas as condicõcs conslÍlucionalti c le~ais de c1cllihilid'ldc c incompalihHidade.

Art. 4- São eleitores os hrólsilciros maiores dlO 18 anos que ~c alislarem na forma
~~~ ..
.............................................................................................. ~ ................. ':; ~ .

LEI COMPLEMENTAR N9 64, DE 18 DE MAIQ DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14, § ", da Constituição Federal, casos

de lnelegibmdade, prllLOs de cessação e delermlna outras provldlnclas.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1- São ineleglveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Cimara

Legislativa e das Cimara. Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos

por ínfrlnBlncia do disposto nó art. 55, leU, da Constituição Federal, dos disposítÍYos
equivalentes sobre pei'da de oiandato das Constituições Estaduais e Leis Orginicas
dos Municípios e do Distrito Federal, para as .eleições que se realizarem durante
o período remanescente· do maodato para o qua1'fe..m eleitos e nos 3 (três) anos
subseqüentes ao témüno da legislatura;

c) '0 Governaaore I)Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito
e o' Vii:e-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringlncla a dispositivo
da Constituiçlo Estadual, da Lei Orga·nica do Distrito Federal ou <1a Lei OrgAníca
do Munléíp}o, para as eleições que se realiiarém durante o perfodo remaneScente
e nos? (Ir~) anos mbseqüentes ao término do mandato para o qual tenham sido
eleitos:

d) os que tenham contra sua pessoa representaçlo julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, transitada em julgada, em processo de apuração de lIbusg,,90 pod~r econô
mico ou político, para a eleiçio na qual cóncorrein ali tenhairt~fdo diplomados,
bem como para a'.que se realizarem nos 3 (trés) anos seguintes;

e) os que forem cooclenados criminalmente, com sentença transitada em julgado,
pela Jlrática de crimes oontra a economia popular, a fé ptlblica, a administração públlca,
o patnmOnio público, o mercado tmancoiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes
eleitorais, )leIo prazo de 3 (trés) anos, após O cumprimento oa pena;

r) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatlveis,
pelo prazo de 4 (quatro) anos; ..

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou tunções públiCltS
rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irreconível do órgão competente,
salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida ã apreciação do Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nOS 5 (cinco) anos seguintes, contados
a partir da datada decisão;

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 518, DE 1997

(Do Sr. Ibralúm Abi-Ack:el e outros)

Dá nova re.daçao ao art .. 53 da Constituiç3.o Federal.

.~APC';~"-SE li PROPOSTA DE EMENDA li CONSTITUlÇAO NR 34, DE 1995)

As Ní~sas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal. promull!aJIJ a
seguinte emenc1a ao texto constitucional:

Art.l0- O ar!. 53 passa a vigorar com a seguinte
rOOação:

Art. 53 - Os Deputados e Senadores são
invioláveis civil e penahnente, no exerclcio .do
mandato~ por suas opiniões. palavras e votos.

§ 1° - Desde a expedição do diploma, os
membros do Congresso Nacional não poderão
ser presos, salvo em flagrante de crime
inafiançável.

§ 2· - lnstaurada ação penaI, o Supremo
Tnõunal Federal dará ciência à Casa respectiva
que, por maioria absoluta de votos, poderá a
'quaIquer lempo sustar o processo, por iniciativa
da Mesa ou de Partido Polltico representado na
Casa.
§ 3° - A sustação do prgcesso suspende a
prescrição enquanto durar o mandato.

§ 4·· atual § 3°.

§ 5· - atual § 4°.

§ 6· - atual § 5°.

§ 7° - atual 6·.

§ 8" - atual 7°.

Art. 2° • Acrescente-se ao art. 96 o seguinte:

Art. 96· ..

Patágrnfo ÚIÚCO - O foro especial por
prerrogativa de função não prevalece sobre a
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competência de que trata a letra !! do inciso
XXXVIII do art. 5" desta ConstitlÚção.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Proposta de Emenda Constitucional 'decorre do
próprio conceito de imunidade parlamentar, compreendida como garantia da
existência e da autoridade do Poder Legislativo. Trata-se de prerrogativa
conquistada ao longo de séculos de confrontação da autoridade real inglesa com
as aspirações de liberdade e automonia da Câmara dos Comuns. A úuunidade
parlamentar não é, portanto, uma construção doutrinária, nem resulta de
concepção surgida em virtude da elaboração de carta constitucional. É, ao
contrário, a resultante de realidades lústóricas, foram por estas modeladas em
meio a exaustivos conflitos, transformaram-se e reduziram-se em função das
circunstâncias e contigências dos tempos e subsistem em sÚltese como
salvaguarda da eficiência dos Parlamentos.

o aspeclo pessoal da imunidade parlamentar, no confronto da
assembléia política com a autoridade do rei, tinha necessariamente que se
confundir com o instituto. Não se podia assegurar a liberdade e a independência
da Câmara senão protegendo seus membros. O rei podia a qualquer tempo
enfiaquecer ou intimidar a Câmara pelos mais variados expedientes de suborno,
violência e coação. A liberdade, a independência e a altivez no exercício da
função parlamentar podiam ser consideradas insubordinação ou crime de
lesa-magestade, o que justificaria a imposição da pena capital. Podiam ser
contídas pela intimidação através de variados modos e expedientes, desde a
ameaça à segurança pessoal do parlamentar à invasão e ao dano de suas
propriedades:

Para se opor a tais abusos a Câmara se extremou em medidas
de proteção a seus membr9s, assumindo, para tanto, funções administrativas e
judíciais que Dte pennitissem punir os que não se submetessem à sua autoridade.

Vê-se desses breves apontamentos que a proteção aos
membros da assembléia se confundia com a defesa das prerrogativas do próprio
corpo legislativo. Não possuiam, apesar disso, o caráter de privilégio, mas de
medida de ordem pública, necessária à própria existência da institlÚção.

Essa oposição constante entre o poder real e a indepeodência
parlamentar cessou por fim, no que dizia respeito a opiniões, palavras e votos,
quando em 1629 foram anulados os processos contra três deputados por
discursos pronunciados na Câmara dos Comuns. A anulação fundamentou-se 110

principio de que as palavras proouociadas no Parlamento não podiam ser
julgadas pelos Tribunais Comuns, mas exclusivamente pelo próprio Parlamento.
Estava, assim, praticamente consolidado o princípio Proclamado no "BiIl of
Rights" de 1689, segundo o qual:

"A liberdade da palavra, da discussio e dos atos
parlamentares não pode ser objeto de exame perante
qualquer Tn1Junal, e em nenhum lugar, que não seja o
próprio Parlamento."

Pode-se afirmar que desde então a h1Jerdadc de palavra, no
farlamento Britânico, se toma inCOlltestada e lranquila. Mas' é necessário
compreender que se trata de liberdade assegurada' contra.exigências.externas,
não de um direito ilimitado pentro da própria Câmara. Esta controla os atos de
seus membros e os pune segundo as sanções estabelecidas em suas leis internas,
por meio de censura, de suspensàô e de exclusão.

A experiê~cia britânica serviu de inspiração a todos os povos
que alicerçaram suas institlÚções políticas nos exemplos e conquistas.do povo
inglês.

A Constituição dos Estados Unidos deu à úuunidade
parlamentar o alcance que então possuía na Inglaterra, enquadJando-a. 110

conjunto de meios com que buscou a separação e aindW<'ndência dos poderes.

Na França, durante e imediãtamente após a Rcvo\uçIo,o
problema da imunidade esteve no centro das lutas entre as làcções mas não
prevaleceu no Terror, a despeito de consagrada em duas de suas Constituições, a.
de 08 de setembro de 1791 e a de 24 de ju$o de 1793. Finalmente, a 22 de
agosto de 1795 a FraIiça a consagrou extensamente, e traduzindo a amarga
experiência dos últÚDos anos, fortaleceu-a no texto coustitucional com luxo de
minudências.

A imunidade parlamentar, se de um lado protege e assegura a
independência do Poder Legislativo, de outro não deixa de consagrar
desigualdade que discrepa de regime como o nosso, tão enfàticamente
estabelecido sobre o princípio da igualdade dos cidadãos. João BadlaIhoj8mais a
aceitou, sob o fundamento de que "na RC(lÚblica não pode haver privilégios".
Dizia ainda João Barbalho:

"Nilo hà futidamenlo, nem necessidade dessa CXl:eÇIo,
aberta em favor das pessoas dos legisladores. Já nIo

estamos mais em tempos
em que um chefe de Estado, um Jaime VI, quando se
irritava com a oposição, fazia prender os membros do
parlamento que o contrariavam e, com a organização
constitucional que temos, mais hà que recear das
Câmaras o Presidente da República do que elas dele,
dada a faculdade, que ficou cabendo à dos deputados,
de o suspender por uma simples maioria de votos,
conforme o art. 53, parágrafo único."

As ditaduras de Deodoro e de Floriano, a constância dos
Estados de Sitio e as suscessivas intervenções nos Estados vieram a demonstrar
largamente a úuportância da imunidade parlamentar no regime da constituição de
91. A razão estàva, sem dúvida., com os doulrinadores e constitucionalitas que
pugnaram pela supremacia do princípio, dentre eles Pimenta queno, no seu
"Direito Público Brasileiro":

"A inviolabilidade dos ~epresentantes da nação, quanto
às opiniões que preferirem, no exercício de suas
funções, é um atn"buto, uma condição essencial,
inseparável da existência das assembléias legislativas;
é o principio de alto interesse público que anima a
liberdade das discusõcs, é a independência da tríbunà,
o dogma constitucional, a soberania da nação' no
exerclcio do poder legislativo."

Não esteve SÓ, no combate à úuunidade parlamentar, o
insuperado comentm:ista da primeira ConstitlÚção republicana. Dentre outros
autores, Joseph Barthérlemy e Raul Duez foram igualment~ ~cisiv~s na
definição da imunidade parlamentar como norma exorbitante do direIto comum, o
qual "encobre abusos e choca a consciência pública".

A critica se dirige não mais .à imunidade parlamentar
denominada material, adstrita à irresponsabilidade civil e penal por opiniões,
palavras e vutos, mas à úuunidade processual, impeditiva da instauração de ação
peual contra parlamentar, senão mediante licença da Casa a que pertença Nesse
caso particularissimo de imunidade basta à Casa negar a licença 011 abster-se d~

pronunciar-se, para que se suspenda o processo até o termo do mandato, ficando,
porém, simultaneamente suspenso o curso da prescrição.

Esta espécie de imunidàde parlamentar desapareceu em seu
próprio pais de origem, a Inglaterra, onde surgiu em decorrência de episódio
maroante na luta dos Comuns contra o absolutismo das prerrogativas reais. Essa
"freedom from arrest" firmou-se em virtude da prisão ilegal de um membro dos
Comuns, Thoruas Shirley. A Câmara decretou sua libertação, processou o
diretor ou comandante da prisão por desacato e proibiu que de então
por diante qualquer de seus membros fosse processado senão mediante licença
do "Speaker". Essa prerrogatiVa não prevalece altiãlmente. Observam os autores
ingleses que extinta, em 1869, a prisão por dívidas: perdeu essa imunidade
processual grande parte de sua úuportância.

No Brasil, entretanto, desde a primeira experiência
constitucional até nossos dias, a úuunidade processual permaneceu
intocada no seu sentido de condicionar a instauração de ação penal
contra parlamentar à prévia concessão de licença pela Casa respe.ctiva.

A Consituição huperial permitia a formação da culpa sem
prévia comunicação à respectiva Câmara, mas, pronunciado o parlamentar, os
atos processuais subsequentes ficavam dependentes de decisão na Câmara, que
disporia siiilultanearnénte s6Dre li suspensão<lõ parlamentar do exercício de suas
funções. Já a ConstitlÚção Republicana de 1891 coodicionou a instauração do
processo a prévia licença da Câmara e essa disposição veio a ser repetida nas
ConstitlÚções de 1934 e 1946. A Emenda Constitucional n" 09, de 1964,
estabeleceu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Câmara decidisse
sobre o pedido de lícença, sob pena da inclusão deste na Ordem do Dia, para ser
discutido e votado independentemente de parecer. A Carta de 1967 continuou a
condícionar o processoc~ a parlamentar à prévia licença de sua Câmara.
Dispunha, porém, que se a Câmara não deliberasse no prazo de 90 (noventa) dias
sobre o pedido de licença, este seria automaticamente incluído na Ordem do Dia
por 15 (quinze) seções ordinárias consecutivas, tcndo-se como concedida a
licença se, nesse prazo, não ocorresse deliberação. A necessidade da licença
prévia mantevc-se nos mesmos termos .das Cartas Constitucionais anteriores na
Emenda Constitucional n° 01, de 1969, porém assinalava à Câmara respectiva o
prazo de 40 (quarenta) dias para pronunciar-se sobre o pedido, sob pena de sua'
tácita concessão. Reservava, coutudo, à Casa respectiva, a prerrogativa de sustar
a qualquec momento o processo por iniciativa da Mesa., pelo voto da maioria
absoluta de seus membros. Finalmente, a Constituição em vigor veio a
estabelecer tão só a únpossibilidade do processo criminàJ contra parlamentar sem
prévia licença de sua Casa, omitidas as exigências de prazo e da consequente
c:oocessIo automática de licença, introduzidas no Direito Constitucional
Brasileiro a parti: de 1964.
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A emenda que propomos tem como finalidade inverter o
prOcedimento estabelecidC? no parágrafo IO,do art. 53 da Constifuíção. De acOrdo

.com seuS termos, o Supremo Tribunal" Federal, se receber a denúncia,
comunicará o fato à Casa a que pertença o parlamentar, e prosseguirá no feito até
final· sentença. A Casa, porém, seja por iniciativa de Partido nela representado,
seja por iniciativa da Mesa Diretora, poderá a qualquer tempo suspender o
prOcesSo, por decisão absoluta dos seus membros.

Esse procedimento/foi o que buscou, em parecer inatacável
por sua lógica, o então Deputado Nelson ,Jobim, Relator Geral da ReVisão
Constitucional, hoje Ministro do. Supremo Tribunal Federal.

AProvada a emenda ora proposta, não· terá qualquer das
Casas que examinar pedidos de JicenÇa para processar. seus membros, pois a
ação penal terá curso mediante a éomunicação de que a denúncia foi recebida, e
que, em consequência , a ação penal instaurada por força dessa admissão teI:á
curso regular, salvo deCisão da Casa a que pertença o parlamentar incriminado,
nos. termos acima descri~os.

. E ainda. sob essa mesma inspiração de igualdade qu;e propomos no
.parágrafo. 3".a .súbmissão de Dep$,dos, Senadores e Prefeitos acusados da
autoria de crimes contra a vida âjwisd.ição no Tribunal do 100.

Sala das Sessõés, i ~1de setembro de 1997.

lk~ --A\n'- ..J...dJ~ A
Ibrabim Abi-Ac~el fl ~---....- '--
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ADEMIR lUCAS
ADHEMAR DE BAR~OS FILHO
ADROALDO STRECK
AÉCIO DE BORBA
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ALB~ICO FILHO
ALCEfTE ALMEIDA.
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CARLOS CARDINAl
CARLOS MAGNO
CARLOS SANTANA
CHICÃO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
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CONFOCIO MOURA

CORAUCI SOB~IN!i0
COSTA FERREIRA
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ENIVALDO RIBEIRO ROBERTO JEFFERSON
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JAIME MARTINS
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JOÃO HENRIQUE
JOÃO PAULO
JOSÉ ALDEMIR
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JOSÉ BORBA
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JOSÉ THOMAZ NONO
JúLIO REOECKER
LAPROVITA VIEIRA
LEOPOLDO BESSONE
LIMA NETTO

LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ ALBERTO
LUIZ DURÃO
LUIZ EDUARDO GREENHALGH
LUIZ PIAUHYLlNO
MARCIA MARINHO
MÁRCIO REINALDO MOREIRA
MAijÇOS LIMA

MARIA vA.LJiJÃO
MÁRIO CAVALLAZZI
MARQUINHO CHEDID
MATHEUS SCHMIDT .
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MAURO LOPES
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MENDONÇA FILHO
MILTON MENDES
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Ml:JRILO DOMINGOS
MURILO PINHEIRO
MUSSADEMES
NAIR XAVIER LOBO
NANSOUZA
NEIFJABUR
NELSON HARTER
NESTOR DUARTE
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
ODACIR KLEIN
OSMIR LIMA
OSÓRIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI

PAUDERNEY AVELlNO
PAULO BERNARDO
PAULO CORDEIRO
PAULO GOWI:A
PAULO LUSTOSA
PAULO RITZEL
PEDRÇ> CANEDO

PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALADARES
PEDROYVES
PHlLEMON RODRIGUES
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RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
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RENAN KURTZ
RENATO JOHNSSON
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ftOBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAUllNO
ROBERTO SANTOS
·ROBERTO VALADÃO
ROG~OSILVA

ROMMaFEIJó
RONAlDO SANTOS
RUBEM MEDINA
SALVADOR 21MBAI.OI
SARAIVA FalPE
SAULO QUEIROZ
SEBASTIÃO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO AROUCA
SÉRGIO BARCELLOS

SÉRGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
TUGA ANGERAMI
URSICINO QUEIROZ
VALDENOR GUEDES
VICENTE ANDRÉ GOMES

VILMAR ROCHA
WELSON GASPARINI
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
YEDA CRUSIUS
ZAlRE R~ENDE
ZILA BEZERRA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS'o CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOU
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVIII -é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;
"b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a

vida;

TÍTULO IV
Da OrganiZação dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 53 - Os Deputados e Senadores são inviolãveis por suas
opiniões, palavras e votos:

§ 1° - Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançãvel, nem processados criminalmente sem prévia
licença de sua Casa. '

§ 2° - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de
deliberação suspende a prescrição enquantó durar o mandato.

§ 3° ~ No caso de flagrante de crime inafiançãvel, os autos
serão remetIdos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva,
para que, pelo voto secreto da maioria de"seus membros, resolva sobre
a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.

§ 4° - Os Deputados e Senadores serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 5° - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou
deles receberam informações.

§ 6° - A incorjJoração às Forças Armadas de Deputa~s e
Senadores, embora militares e ainda "que em tempo de guerra,
dependem de prévia licença da Casa respectiva.

§ 7" - As ~munidades de Deputados ou Senadores subsistirão
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto
de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos,
praticados fora do recinto'do Congresso, que sejam incompatíveis
com a execução da medida.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO li
Da Emenda à Constituição

Art. 60 • A Constituição podem ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
• 11I - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

umdades. da Federação, manifestando-se, cada uma delas pela
maioria relativa de seus membros. '
. § 1° - A Constituição não podem ser emendada na vigancia de
mtervenção federal, dI? estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2" - A proposta sem discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, tres quintos dos ~os dos respectivos membros.

§ 3° - A emenda à Constituição sem promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo
número de ordem. .t

§ 4" - Não sem objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.

CAPÍTULO III
Do Pod.er Judiciãrio

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 96 - Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos

internos, com observância das normas de processo e das garantias
prOCessuais das partes, dispondo Sobre a compet!ncia e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade
correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de
juiz de carreira da respectivajurisdiçãó;'

d) propor a criação de novas varas judiciãrias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e

titulas, obedecido o disposto no Art. 169, parãgrafo único, os cargos
necessãrios à administração da Justiça, exceto os de confiança assim
definid JS em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus
membros e aos juizes e servidores que lhes forem imediatamente
vinculados; .

li - ao Supremo Tribunal Federal, aos :rribunais Superiores e
aos TribunaiS de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no Art. 169:

a) a alteração do número de m"embros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a fixaçlio de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos Sl;lViços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
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c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
111 - aos Tribunais de Justiça julgar os juizes estaduais e do

Distriio Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério

Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a
conipetência da Justiça Eleitoral. .'
....u ~ • u •• u u ••u.u••uu u ~ .

_ Item I e lI. e seus fi 1.0, 2.0, 4,0, 5.0 e e.o; art. 20 e _ ItenI I • m
e IUlIll allneas a, b. c e 11; art. 21 e seus Itens I, II e m; art. 22 e MOS ltenl UI,
VI e VII, e seUl fi 1.° e 4,0; art. 28; art. 24 e ..u f '1.0: art. 25 e alia ltenl I e U,
e aeus fi 1.0, a1Jnea. a, e 2.°;, f 3.° do art. 20; ar!. 28 e .eus ltena I, 11 e m
e leU parágrafo ilnlco e aUneas a e b; ar!. 29; art. lIO; f 8.0 dO art. SI: art. u:
f 5.° do art. 34; art. 36 e seus Item I, a1Jne&Íl a e b, e lI, a1Ineu a, 11, e • 4;
art. 87 e leU Item I; f 2.0 do ar!. 88; art. 39; fi 1.~ e 2.0 dO art. 40; • 1.° do
art. 4i; art. 42 ,e seus Itens I e lI; fi LO e 2.0 do art. 43; art. 44, ..us ltenl I "
lI, e ~ú parágrafo ímlco; Itens m, IV e V do art. 45: art. 4e e .eus ItenI I•

1- RELATÓRIO

COMISSÃO DE CONSTIWlÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Bmsllla,11 de setembro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfIcio nol rl::197

No § 1°, acabo.-sc coma necessidade de licença prévia pII1I o
processamento e julgamento dos membros do Congresso Nacional, deixando pII1I Ici
complementara disciplina das exceções.

O .§ 2° proposto detennina que Deputados c SeIlllCkHcs, desde a
expediçio do diploma, só poderio ser presos por crime inafiançável, devendo 05 autos do
flagrante ser lavrado perante autoridade judicima competente, a quem cabe decretar a prido
e a follMÇlo da culpe. ....istido pelo Ministério P6blico e por advopdo de sua livre escolha.

O § 3° modifica a rcdaçIo do atua! § 4°, atnlluirÍdo foro privilegiado
do Supremo Tribunal Federal pII1I o julgamento dos membros do Coqresso Nacional

Os §§ 4°, 5° e 6° sIoos atuais 5°, 6° e 7", renumerados.
A segunda parte da Proposta ora em Wlise altera, por conseqO!ncia,

os §§ 2°.e 3° do art. 55 da Constituiçio.

Assevera que a perda do lIUIII<Iato de Deputado ou Senador, em ...

Trata-se de proposta de emencla COI15titucional que pretende &Item os
parágrafos (°,2° e 3° do artigO 53 da Constituição Federal, que diz respeito ao instit\!lo da
Imunidade Parlamentar.

O CIJlUl do IIrtigO permanece inalterado, flClllllo manlida a
inviolabilidade do. Parlamentares por SUIS opiniões. palavras e votos.

PARECER DO RElATOR

Tendo sido designado Relator das proposições em eplgrate,
durante reunião realizada no último dia 15, em virtude de nio mais fígooIr como
membro cia Comissão O Deputado Almino Afonso, Relator original, decidi adotar na
integra o parecer encaminhado à Comissão por SUB Excelência.

Subscrevo, portanto, o parecer do nobre colega Almino Afonso.
que passa a ser parte integrante de minha manifestaçio.

sala da Comissão, em 15 de outubro de 1997

~-~,~
Relato(

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constllulção, do Senhor Ibrahim Ab~Ackel e outros, que "Dá nova redaçlo ao artigo
53 da Constltulçãó Federal", contém número sufICiente de signatários, constando a
referida proposiçllo de:

173 assinaturas válidas;
o 003 assinaturas que nao conferem;
002 assinaturas de deputados licenciados;
034 assinatura. repelida. e
002 as.inatura. ileglvei••

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mes'a
NESTA

.... ~ _.- ~ ~ _.. _ ..

EMENDA CONS1'1T1JCIONAL N.o 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 (0)

AI Xeua da CAmara dos Deputados e do Senaclo Federal promulgam DOI'
~ do art. 217, f 4.° da ConItttulçio, a ~nte Emenda Constltuclon&Í:

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o t
.Irt. LO - OI arto. sa, eapat, SI, ea)lllt, 81, 82 e as da ConstItulçio federal,

pauam a Ylaorar com a aegulote redaçio:

"Ali. 11 - A e1e1çio plll'& Deputacloa, Senador... Prealdente e VIce
Pluldente da Rep1ibllca f_i, sln!ultaneamente, em tbdo o PalI.

Ali. as·..;.. O ConJiréqd lIflClontl'reuntr-.te-á, nli. Capital da Rl!p11b1lca.
;a ~? .de!".~;~,e. ~da,~,_~'!"9~~té ~'? ~e c;e;,en:'1?~'

..·.:.·~·~~:~·Q·~;;~~~·4~·~~~~~·~·~~.··~~~;··~·~:~:~;;.~
cento e TJn'le iI1as anu."do ~'do periodo 'presldenclal, :PlJt" nujl,i?~

~=~ta de TOlos. exc1uldOl"~,.i. ~p~ra91O .d~ta."oS .~Ji:L•.!!!#.~.lf~
.I, 1:-';:,N,iQ ié veiln~~Pãíi a.'inalória,~Iuu.;.~ ,ÇoIÍÍli.tuo ~aclonal.

.<ien~ de. quInZe 'dias. aPóC hllTer recebido, a respectlv," :oomuójÇaçio do
Ptüldeiíte dO'Tribunal supetlo{ElettOial, reUulr.:..e••.ein~ pfIb11ca
para ae mantteatar IGbre o candidato mals TOtado, que .eri:"cóilaiderado
eleito ao, em eacrutlnlo aecreto, obtiver. -metade mals .unvclqs TOlol elos
lleUl membl'\l&. ,
',. ' i'oio'''';'; Se 'não ocorrer a 'malorla a1><olut.., l'efetld" no' P&li.8ruo
antetlor, renoTar....... ,ate 30 <trlntal 'dias depola a elet~' ém "todO.<b
PalI, à qual concorrerão 011 do!s candlda~· mais ,votad05;"eujOc reKiltrol
Ntario automaticamente revallda4oa. ", .

'". 2,0'- NO cuode·..n6n'clá'ou morle, concorrer' à'elelçioJ!i"emu
. no pari.cr&f<l anterior o substituto reglstrado ""10, meSmo Partido 1'0111100
ou collllação partldtrlL . -, ' . , -, '" ,:'

. • 4;0 _ O Vlce-predilente conslderar-...' eleito em vlrtu<\e. clt:&!.
çio do PresIdente com o qual se candidatar, deVendo, para 1uo, cidã em:
dldato a Prealdente relllstrar':"e com limcandldato ii Vlce-Prealdente.

",.{'U ,;",. O..P1es1deilte' ie ó V!ce-Pwddeilte 'da 'Reiilihllcll. exercerão
o earllO POr. quatl'Q 'anos. ,

Al'L a .:.. o Presidente e o VlcecPresldente· d& 'ftepdbIiÇa,;toma'tãó
pOlse a 15 de mar!lO, em sesaão do Congres!o N.c1onal. . o" ' '" .",

''IV - NO'cilO''<!<> 'f·2."''dO art: 81; a poo;,e reallzar·g.., del1ti'õde 15
dias, a contar da proclamação do rMultado da aegunda eletção; expIrando;
P!!1"iJo, .0 .mandato" '!l, 15 ,d.e marw. do qu~ ano. '

• 2.° - O Pre.sld.,";te 'da-Rep6b11ca prestará. no ato da pÓue, ate
cempromluo: "Prometo manter, defender ... ,cumprir a ConstItulçio da
Repilbllca; observar as iu... 1e1J, promover o bem r«al do, Brasil, aUl-
tentar·lhe li. união. a Intecrldade e a lndePeildêncla.'" ':." ,

Art. 2.° - O Inclao m do art g~ da con;iitulçãõ pãssa a'VlgOrlir' Com o
teJ<to "iII1n~:

,.,.', '1ii;~ ~...dutlbllldad~ 4e vencimentos. que, todavla.;flcarão auJet~
ao.s liliposlos IOral& <art.:15"n.0 ,IVI."" , " ..

Ali. 1.0 - O par'crafo ímlco do art. 132 e os arts. 138 e 203 da Constltulçlo,
pasnni a ter;', egutnte re~ação;'., , .

Con!Ideilmdo que, nos termos do Ato Compll!lDentar n.o S8, de IS de dezem
bro de 1968, foi decretado, a partir oo..sa data. o recesso do COngr....o Nacional;

considerando que, decretado o ,rece.!aO parlamentar, o Poder ExecutlTo fe
deral fica autor1aado a legislar &Obre toda.s a.! matérias ,conforme -O disposto no
f LO do art. 2.° do Ato Instltuclonal 0.0 5, de IS de dezembro de llleB;. '

Conalderando que a elaboração de emenda.! à constituição, compreendida no
proceaso 10\llsIatlvo (art. 49, lI, esU. na atribuição do Poder ExecutiVo federá1;

Considerando que a Constituição de 24 de Janeiro de 1967, na sua. maJor parte,
den ler mantida, pelo que, OiTO emendu de redação, continuam lnalteraclO8
OIlOJUlntél dLspos!tlros: art. 1.0 e seus fi 1.°, 2.0 e 3.°; art. 2.0; art. lI,o; art. 4,0
e lteul lI, IV e V; srt. 11.0; art. e.o e seu parágrafo ímlco; art. 7.0 e .en parágrafo
6nIco; art. 8.°, MUS IteuI I, lI, m, V, VI, VII e lUas allma.s a, e, e d, VIU,
IX, x, XI, XII, XV e .nas allnea.s a, 11, e e 11. XVI, XVII e auas a1Ineaa a, li,
e, f. Ir. h, J,l, _, 11, 0,1', li. r, t, 11 e T e § 2.°; art. 9.° e .reUSlteM I em; art. 10
e _ Item I. n. IV, V e alIneas a, 11, e C, VI, VII e sua.s a1Ine... a, li, d, e, f e r:
nrt. 11. aeu I 1.0 e lUas aIlnea.! a, 11 e C, e oeu f 2.0; art. 12 e .teUS Itens I e U, e
_ fi 1.0. 2.0 e S.o: art. IS e seus Itens I, lI, m e IV e ..u.s fi 2.0, 3.0 e 11.0;
art. 14; art. 15; art. 16, &eU Item II e aua.s aIlneas' a e fi, e .seUl fi 1.° e au&I
allneu a e b, S.o e &nU a1Ineas a e li, e 5,0; art. 17 e "UI fi LO e 3.0; ar!. a e

Os JolInLstros da l4ar1nha de Guerra. do Exérclto e da ·Aeronáutlca MlUtar,
usando das atribuições que 1hes cilnfer'" o art. 8.0 do Ato Instltuclonal n.o 16. de
14 de outubro d" 1969, combinado' com o f 1.° do art. 2.° do Ato Institucional
n,o 5, de 13 de dezembro de 1968. e,
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de condenação criminal em sentença trnnsitada em julgado, será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, de oficio ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de
plItido politico representado no Congresso Nacional.

No atual texto, tal hipótese é decidida pela Camara dos Deputados ou
Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta.

Apensas à PEC 34195, encontram-se·a PEC 101195, de 8Uklria do
Deputado Alvaro Gaud!ncio e outros; a PEC 178195, de autoria da Deputada Célia Mendes e
outros e a PEC 518197, de autoria do Deputado Ibrabim Abi·Ackel e outros.

No mesmo sentido, a segunda proposição mantém a inviolabilidade
dos Deputados e Senadores por opiniões, palavms e votos e põe fim à necessidade de prévia
licença para processare julgarParlamentares por crimes comuns.

No que se refere à terceim proposição, seu escopo é incluir novo
paràgrafo ao ar!. 53 da Cnostituição Federal para determinar que as imunidades de
Deputados e Senadores não incidem sobre a apuração de fatos definidos como iIlcitos penais,
ocorridos ou praticados no período antecedente à expediçlo do diploma. Estabelece também
que a apumção independerá de prévia licença ou autori2ação da Casa respectiv': devendo
tmmitar em segredo de justiça.

A quarta proposição destaca que os Deputados e Senadores' sIo
invioláveis civil e penalmente por suas opiniiles, palavms e votos, no exercicio do mandato e
SÓ po<Iedo ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável.

Fica abolida a licença prévia para processar e julgar Parlamentares por
crimes comuns. Neste aspecto, o Supremo Tribunal Federal comuuicará o recebimento da
denúncia à Casa de cada Parlamentar que, por maioria absoluta de votos, poderá a qnalquer
tempo sustar o processo.

Ocorreodo a sustação do processo, fica suspensa, também, a
JlII'SCrição.

Por último, acrescenta parágrafo único ao ar!. 96 para submelllr
Deputados, Senadores e Prefeitos acusados de crimes dolosos contra a vida à competência
do Tn'bunal do Júri.

Éo relatório.

R-VOTO

De acordo com o mandamento regimental (ar!. 32, m, b e art. 202),
cwnpre que esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se pronuncie quanto à
admissibilidade da matéria em exame.

As Propostas fomm adeqnadamente apresenmdas, teodo
COIlfinnadas, em todas, 173 assinaturas de Deputados, ultmpassando o quorum mí
exigido constitucionalmente.

mo há, de outro parte, qnalquer afronta às cláusulas pétreas, pm
no.§ 40 do ar!. 60 de nossa Lei Maior, uma vez que não há nela qualquer tendência!,
abolição da forma fedemtiva do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico,
seperação dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais.

Outrossim, não está em vigência interveitção federal, estado de de.esa
ou estado de sitio.

Obedecidos, entllo, os requisitos constitucionaisfonnais, cwnpre-n.
aMlise da técnica legislativa das proposições.

A par da acumda redação, alguns erros de técnica legislativa fo .
observados na PEC 34195: a) a ementa não abarca todo o uuiverso da proposta; b) falta
cláusula de promulgação; c) não é preciso que se repita o texto de'dispositivo renwnemdo; e
d) é necessària a inclusão de artigo 20 para dar o comando'{eferente às modificações feitas
aos §§ 20e 30 do ar!. 5S da Constituição
Federal. .

O mesmo ocorre com a PEC 518197, cujo texto apesar de claro e
conciso, evidencia algmnas falhas quanto à técnica legislativa, quais sejam: a) a ementa não
Ib&rca todo o universo da proposta; b) não é preciso que se repita o texto de dispositivo
renwnemdo.

Assim, estamos apresentando, em anexo, substitutivos que ade~luam a
técnica legislativa das propostas de emenda coustitucional nO 34195 e 518197.

, No que se refere à PEC 101195 e à PEC 178195, a técnica legI .tiva
.parece-nos adequada, não havendo reparos a serem feitos quanto à r~ação.

Isto posto, nosso voto é pela admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição n° 34, de 1995 e 518, de 1997 com os substitutivos de t~n1ca legislativa
apresentado em anexo e pela admissibilidade das Propostas de Emenda à Constituição n°
lUf195 eUÕ i78195.

Éo parecer, s.m.j.

SaladàComissão,em_) lS de ~tl.wl.w de 1997.

Q\~VÁ
Deputado ALMINO AFFONSO ' V I _

SUBStrrunvO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIêÃO N° 34, DE 1m.

A1tera os "p8l'Ígrafos 1o, ~ e 30 110
artigo 53 e p8l'Ígrafos 20 e 30 do artigo 55 da
Constituiçlo FedemI.

As Mesas da Cimam dos Deputados e do Senado FedemI,~ terml'5
do ar!. 60, § 30, da Constituição Federal, promulJ!llIll a seguinte Emenda 10 lexIo
constitucional.

Ar!. lO Os patágrafos I", 2" e 3" do 8ft 53 da Constiluiçio Federal'
possam avigorar com a seguinte redação, renwnemndo-se os demais:

"Ar!. 53 .

§ I° O processo e o julgamento de m"'l'bros do
Congresso Nacional nio dependerio de licença da Casa a que
pertençer o ParlllJÍlentar, ressalvados <)S casos definidO. em Lei
Complementar.

§ 2° Desde a expediçlo do diplona, os membros do
Congresso Nacional só poderio ser presos por crime inafiançável,
devendo os autos do flagrante ser lavrado pennte autoridade judicima
competente. a quem cabe decretl!T a prisão e a fonnaçlo da culpo,
assistido pelo Ministério P6blico e por advogado de livre eocolba do
Parlamentar.

§ 30 Os Deputados e Senadores serão julgados peante
o Supremo Tn'bunal Fedem!.

Ar!. 20 Os parágrafos 20 e 30 do ar!. 55 pawn a
vigorar com a seguinte redação:

" Ar!. 55 .

§ 20 Nos casos dos incisos 1e lI, a perda do mandato
será decidida pela Camam dos Deputados ou pelo Senado Federal, por
voto secreto e maioria absoluta, mediante provoeaçio da respectiva
Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional,
assegumda ampla defesa.

§ 30 Nos casos dos incisos m, V e VI, a perda será
J.:cb.rad&. pela Mesa da Casa respectiva, de oficio ou mediante
provocação de qualquer de seus membros ou de partido político
rcp: esentado no Congresso Nacional. 3SSCs:nrra.da ampla defesa.

SaÍa da Comissão, em 1~ de $c.;CJI.M.~ de 1997

n ( rCCQ\I(
~tadoALMINO AFFON!Jl~

SUBSTITUrn;0 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSlTIUICÃO NO 318, DE 1997.

Altem os parágrafos lO, 20 e 30 do
artigo 53 e acrescenta parágrafo único ao ar!.
96 da Constituição Fedeml.

As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos
do an. 60, § 3D

, da ConstitUição FedemI, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.

. . Ar!. 10. O capul do art. 53 e seus parágrafos lO , ~ e 3" passam a
Vlgomr com a segulllte redação, renwnemndo-se o atual parágrafo 3' como parágrafo 4' e os
!emais sucessivamente.

"AI!. 53. Os Deputados e Senadores sIo invioláveis civil e
penalmente, no exercicio do mandato, por suas opiniões, pelavms e
votos.

§ 10 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime
inafLatlÇàveJ.

§ 20 Instaumda ação penal, o SUp<emo Tn'bunal Federal dará
ciência à Casa respectiva que, por maioria absoluta de votos, poderá a
qualquer tempo sustar o processo, por inciativa da Mesa 011 de Partido
Politico representado na Casa.

§ 30 A sustação do processo suspende a prescrição enquanto dwar
omandato.

Art. 20
• Acrescente-se ao arl. 96 o seguinte parágrafo único:

Parágrafo Único.. O foro especial por prerrogativa de ftlllÇio não
prevalece sobre a competência de que trata aletm li do inciso XXXVIll
do art. 5° desta Constituição."

Salada Comissão, em J'ii'de ~~(uLw de 1l)Q7

Q\ AÇÇ)J'1
Deputado ALMINO AFFONlJ,~·

Relator
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1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de R~ção, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela admissibilidade da

Proposta de Emenda á Constituição nO 34/95 e das de nOs 1Ol/95, 178/95 e

518/97, apensadas, com substitutivos ás de nOs 34/95 e 518/97, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: .

Henrique Eduardo Alves - Presidente, Moisés Bennesby e

Marcelo Déda - Vice-Presidentes: ..<\ntônio dos Santo,s, Benedito de Lira, Maguo

Bacelar, Mussa Demes, Ney Lopes, Osmir Lima, Paes Landim, Raul Belém,

Vilmar Rocha, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida César, Gilvan Freire, João

Natal, Sílvio Pessoa, Alzira Ewerton, Luiz Máximo, Marconi Perillo, Nelson

Otoch, Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo

Greenhalgh, Matheus Schmidt, Nilmário Miranda, Sérgio Miranda, Sílvio Abreu,

Darci Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana,

Rodril,,'ues Palm.-, Pedro Canedo, Carlos Alberto Campista, Cláudio Cajado,

Ivandro Cunha Lima, Roberto Valadão, Roberto Rocha, Benedito Domingos,

Luís Barbosa e Nílson Gibson.

Sala da Comissão, em 16 de outubro de 1997

'Qeputad~.U AL
~~~~v~'~u

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO N° 34, DE 1995

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera os §§ 1",2" e 3° do art. 53 e §§ 2" e 3° do
art. 55 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do art. 60, § 3°, da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional.

Art. l° Os §§ I", 2° e 3" do art. 53 da Constituição Federal passam a
vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais:

'Art. 53 .
§ 1° O processo e o julgamento de membros do Congresso Na

cional não dependerão de licença da Casa a que pertencer o Parlamentar, ressalva
dos os casos definidos em Lei Complementar.

§ 2" Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional só poderão ser presos por crime inafiançável, devendo os autos. do fla
.rante serem lavrados perante autoridade judiciária competente, a quem cabe de·
cretar a prisão e a formação da culpa, assistido pelo Ministério Público e por ad
vogado de livre escolha do Parlamentar.

§ 3° Os Deputados e Senadores serão julgados perante o Su
premo Tribunal Federal.

Art. 2° Os parágrafos 2° e 3° do art. SS passam a vigorar COl11.a seguin-
te redação:

"Art. 55 .
li 2° Nos casos dos incisos I e 11, a perda do mandato será deci

oida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maio
oria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido politico re·
presentado no Congresso Naclona!, assegurada ampla defesa.

§ 3° Nos casos dos incisos 1II, V e VI, a perda será declarada
pela Mesa da Casa respectiva, de oficio ou mediante provocação de qualquer de
seu. membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegu
rada ampla defesa".

Sala da comiss~~m 16 deo~~es

D~PU'''d~~AlJ,ÓO ALVES
\.. ~. Proesltleme I..... ,/

PROPOSTA DE EMENDA.À CONSTITUIÇÃO N° 518, DE 1997

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera os §§ 1°. 2° e 3° do art. S3 e acrescenta
parágrafo único ao art. 96 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nOs tennos
do art. 60, § 3°, da. Constituição Federal, promulgam li seguinte Emenda ao texto
constitucional.

.~. ~o O caput do art. S3 e seus §§ 1°, 2° e 3° passam a vigorar com a
seguinte redação, renumerando-se o atuai § 3° como § 4° e os demais sucessivamente.

"Art, S3 Os Deputados e Senadores são invioláveis civil e pe
nalmente. no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos.

§ 10 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrani:e de crime inafiançável.

§ 2" Instnurada ação penal, o Supremo Tribunal Federal dará
ciência à Casa respectiva que, por maioria absoluta de votos. poderá a qu~lquer

tempo sustar o processo, por ilÚciativa da Mesa ou de Partido Político representa
do na Casa.

§ 3° A sustação do processo suspende a prescrição enquanto
durar o mandato. 11

Art. 2° Acrescente-se ao art. 96 o seguinte parágrafo único.

"Parágrato único. O foro especial por prerrogativa de função
não prevalece sobre a competencia de que trata a letra fi do inciso XXXVIII do
art. SO desta Constituição."

Sala da Comissão, em 16 de outubro de 1997

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 36.A, DE 1995

(Do Sr. Sérgio Carneiro e outros)

Dispõe sobre as datas das posses do I?residente da República, dos
Governadores de ESÚldo, dos Prefeitos dos Municípios, dos Senadores, dos
Deputados Fedemis e EsÚlduais e dos Vereadores e da eleição das Mesas da
Câmam dos Deputados e do Senado Federal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela admissibilidade.

(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 36, DE 1995, A QUE SE
REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

I • Proposta inicial

II· Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

> - Parecer do Relator

- Parecer da Comissão

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do arte 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

• An 1° Os arts. 27. § 1°,28.29. UI. 46. § )0. e 78 da Constituição
Federal passam a vigorar Com a seguínle redação.

"An :7
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§ 1° O mandato dos oeputados Estaduais é de quatro anos,

e terá inicio em 3 de janeiro do ano seguinte ao da sua .eleição.

aplica~o-se-Ihes as re~ desta Constituição sobre sistema

eleitoral. inviolabilidade, imunidades. remuneração. perda de

mandato. licença., impedimentos e incorporação às Forças

Armadas.

~Art. ~8. A eleição do Governador e do Vice-Governador

de Estado. para mandato de quatro anos. realizar-se-á noventa dias

antes do término do 1JIa!l9ato, de seus anteçeswres. e a' posse
ocorrerã no dill 5 de janeiro do ano subseqüente, observado.

quanto ao mais. o disposto no art. 77."

"Art. 29 .

III - posse do Prefeito e do Yice-Prj:feito no dia 5 de janeiro

do ano subseqüente ao da eleição.

".!\!t. 46 ..

§ 1° Cada Estado e o Distrito Federal' elegerão três

Senadores. com mandato de oito anos, ocorrendo a posse no dia 3

de janeiro de ano seguinte ao da sua eleição.

, ~.....................................................................................................
"Art. 78., O Presidente e o Vice-Presidente da República

tomarão posse no dia 5 de janeiro ao ano seguinte ao da sua

eleição, em sessão do Congresso Nacional, prestando o
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição.

observar as leis. promover o bem geral do povo brasileiro.

sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
..

........................................................................u •••••••••••••••••••• _ •••••

Art. 2° É acrescentado ao art. 29 da Constituição Federal o

seguinte inciso IV, renumerando-se os demais:

"Art. 29 .

.................................................................~ ~ ~ ~ .
IV - posse dos Vereadores no dia 3 de janeiro do ano

seguinte ao da sua eleição;

............................, .
Art. 3° ,É acrescenta(\() ao art. 45 da Constituição Federal o

seguinte § ZO. renumerando-se os demais:

"Art. 45 .

................................................................................................................
§ ZO O mandato dos Deputados é de quatro anos, e terá

inicio em 3 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

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

Art. 4° É acrescentado ao art. 57 da Constituição Federal o
~inte § 5°, renumerando-se os demais:

Art. 57 .

............................... ~ ···· ..·············.u .

Dezembro de 1997
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§ 5° A eleição das Mesas da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal ocorrerá no dia 4 de janeiro do ano subseqüente ao

da eleição dos Deputados e Senadores.

Art. 5° É suprinuda, do art. lS2 da Constituição Federal, a

e:xpressio "e terá início em 1° de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição", passando o

dispositivo e v:igorar com a seguinte redação:

"Art. 82. O~to do :,residente da República é de quatro

anos, vedada a reeleição para o período subseqüente."

Art. 6° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É inadequado o dia I'; de janeiro para a posse do Presidente e do

V"ICe-Presidente da República. por ser data de comemoração das festas do Ano Novo,

acarretando . enormes dificuldades para'. a presença de autoridades e convidados,

IlOtàdamente de Chefes de EstadO estÍ"angeiros, b~m como da população em geral.

Esse raciocínio. se aplica.~ mutandis. às posses dos

Governadores e Vice-Govemadores de Estado e dos Prefeitos e Vice-Prefeitos dos

Municípios:

Atentos a tais fatos, propomos o dia 5_de janeiro do ano

subseqüente 80. da eleiçãq como data fixa para a posse dos Cbéfes dos"~ecutivos federal,

estadual e municipal

Por outro lado, estabelecemos o dia 3 de janeiro do ano seguinte

10 da eleição para a posse dos Senadores, dos Deputados Federais e Estaduais e dos

Vereadores, de modo a permirlr..:lbes a participação no pr~so de transição dos novos

dirigentes.

Finalmente, propomos o dia 4 de janeiro do ano subseqüente ao do

pleito. para a eleição das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que irão
dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos das respectivas Casas nos dois

anos seguintes.

Em face do ·exposto. contamos com o apoio de nossos ilustres

Pares no Congresso Nacional para a aprovação da presente proposta.

Sábado 13 41665

ANTONIO GERALDO
.JAIR BOLSONARO
.JOAO HAIA
HILARIO COIMBRA
EMERSON OLAVO PIRES
.JOSE DE ABREU
VICENTE ANDRE GOMES

ASSINATURA

RAQUEL CAPIBERIBE
LAPROVITA VIEIRA
MARIA VALADAO
CARLOS SANTANA
LUIZ DURA0

.~~
Sala das Sessões.1 de ~ de .1995

/~~d..~
~adoANTÓNto-~J'oIOC~IRO

EULER RIBEIRO
WAGNER SALUSTIANO
ROBERTO ROCHA
REMI TRINTA
WELSON GASPARINI
LAURA CArWEIRO
S"IRAIVA FELlF'E
TE.LMO KIRST
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LUIS BArmOflA
GIOVAtlNl QULl ROZ
ARMANIJO COSTA
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ALVARO GAUDENCIO N~TO

CORIOLANO SALES
HATHWS SCHMIDl
WERNE.R WANDERE.R
LUIZ BRAGA
MARCIA MARINHO
OSVALDO BIOLCHI
HOMERO OGUIDO
REGIS DE OLIVEIRA
LUIZ FERNANDO
CELSO RUSSOMANNO
FERNANDO ZUPPO
OOLORE.S NUNES
SERGIO AROUCA
LUIZ CARLOS HAULY
LEONEL PAVAN
..101'10 ALMEIDA
..101'10 IENSEN
FR.ANCISCO HORTA
MAX ROSENMANN
VITTORIO MEDIOLI
MARGUINHO CHEDID
AUGUSTINHO FREIT~~
IVANDRO CUNHA LIMA
VILMAR ROCHA
AYRE.S DA CUNHA
CUNHA BUENO
SILVIO ABREU
ALMINO AFFONSO
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RICARDO IZAR
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PAULO BAUER
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ILDEHAR KUSSLEP
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PEDRO CANEDO
NELSON MEURCR
CASSIO CUNHA LIMA
tlARCOtH PERILLO
CELSO DANIEL
BONIFACID DE ANDRADA
EXPEDIl O JUNIOR
MALULY NETTO
ROB('WrO VAl nono
f l.RNANOO ,. ORRES
MILTON ME,NDO;
CIDINHA CAMI'O!::
ELCIONE. BARElALIiO
IVO MAINARDI
JOAO COSER
ROBERTO PAULINO
JAIR'SOARES
CARLOS APOLINARIO
ALEXANDRE CERANTO
OSVALDO REIS
CLAUDIO CAJADO
URSICINO QUlIROZ
EDUARDO BARBOSA
FERNANDO GONCALVES
MURILO PINHEIRO
JOSE TUDE
JOSE ALDEHIR
PAULO ROCHA
PEDRINHO ABRAO
MARIO DE OLIVEIRA
MARCOS HEDRADQ
JOSE PINOTTI
ORCINO "GONCALVES
USHI'I ARO KAMIA
GERSON PERES
CESAR BANDEIRA
DARCISIO PERONDI
JOSE E.GYDIO
ROLAND LAVIGNI:
MIRO TEIXE.lRA
AIRTON DIPr
ADYLSON ti')lTA
NESTOR DUARTE
MANOEl. CASTRO
JOAO P IZZOLAllI
GERVASIO OLIV~IRA

f'AULO FEIJO
ADELSON RIBEIRO
ARNALDO HADEIRA
JOSE ANIDAL
LEONIDAS CRISTINO
MARTA SIJPLICY
DOMINGOS OU1RA
JOSE hnURICIO
BETO MANSUR
MICHEL TEHE::R
SEVERIANO ALves

ASSINATURAS CONFIRMAOAS •••••• , •••••••••••• 189
ASSINATURAS DE APOIAMEN10 •••.••••••••••••• 2
ASSINATURAS REPETIDAS •••••••• ~ •••••••••••• 14
ASSINATURAS ILEGIVEIS••.••••••••••••..•••• 0
ASSINATURAS QUE NAO CONFERE,ti.............. ::l
ASSINATURAS DE DEPU1ADOS LICENCIADOS •••••• 0
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••••••••••••. 0

APOIAMENTO
163 - BETINHO ROSADO
163 - BETINHO ROSADO
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41 
43 
75 -

108 
113 
124 
146 
156 
160 
176 
179 
184 
185 
186 -

23 
24 .

103 -

REPETIDA
RICARDO HERACLIO (REPETIDA)
ROGERIO SILVA (REPETIDA)
HOMERO OGUIDO (REPETIDA>
JOSE DE ABREU (REPETIDA)
EDUARDO MASCARENHAS (REPETIDA)
SILVIO ABREU (REPETIDA)
GIOV~NNI QUEIROZ (REPETIDA)
SILAS BRASILEIRO (REPETIDA)
CARLOS MOSCONI (REPETIDA)
GIOVANNI QUEIROZ (REPETIDA)
ADELSON SALVADOR (REPElIDA)
RENAN KURTZ (REPETIDA)
MIL TON TEMER (REPETIDA).
ANA JULIA (REPETIDA)

NAO CON~ERE

MAR INH~, RAUf'P
ELIAS MURAL\
JOAO MELU,i) NL1 (\

J.ZGI8LAçlo eITADA
AICUI\DA n~ cocw>jDo;ÇAoJ! ccaa..6ii:l~.

CONSTITUIÇÃO
NPI1a!.lc:A JSl)PATlVADO PUl!.

U ................. -_ .

Titulam

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

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

Capítulo UI
DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia' Legislativa
corresponderá ao triplo da representação do Estado na Cãmara
dos Deputados e, atingido o número di' trinta e seis. será .acres
cido de tantos quantos forem os Depiltados Federais acima
de dOze.

§ 1- Será de quatro anos omandato dos Deputados Esta
duais, aplicando-se-Ihes as regras desta Constituição sobre siste
ma eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração. perda

de mandato. licença. impedimentos e incorporação às Forças
Armadas.

.IV :- número de Veread~resproporcional apopulação do
Mumclp,o, observados os seguIntes limites:

a) mmimo de nove e ffiãximt;> de vinte e um nos Munklpios
de ate um milhão de habitantes; . .' --

b) mínimo de trinta e três e maximo de quarenta e um
nos Municipios de mais de um milhão e menos de cinco milhões
de habitantes; .

: .1:) minimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta
e cinco nos Municípios de mais de cinco milhóes de habitantes;

v - remuneração do Prefeito, do'Vice-Prefeito e dos Ve
readores fIXada pela Câmara Municipal em cada legislatura, patll
a subseqüente, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 15U,
11. 153.11I, e 15J,.§ 2", I;'

n - ..~ ..~ oornapoadut. a,
..~ .. N'tenU • c1Bco por~ Mquela ..taMleo.1a, ~ eepkz1e,
para _ ~ Dt.adu.aU. nua1Y1lÓD lIlhp6e • .c. ~', UI

11%1 - o to1:al do __ -0910 _ --_...._al~o_ .. _por_. _ta
do.-1e1plo.

VIII _ inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniôes, pa
lavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do
Município;

IX - proibições e inco", palibilidades, no exercício da ve
reança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição
para os membros do Congresso Nacional e, na Constituição
do respectivo Estado, para os membros da Assembléia legis-
lativa; . -

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Jus
tiça;

XI _ organização das funções legislativas e fiscalizadoras
da Câmara Municipal;

XI! - cooperação das associações representativas no pla
nejamento municipal;
XI IX - inicialNa popular de projetos de lei de interesse espe

cífico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifes
tação de, pelo menos, cinCo por cento do eleitorado;

XIV _ perda do mandato do Prefeito, nos telT)1os do ar!.
28, parágrafo único.

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Govemador de
Estado. para mandato de quatro anos, realizar-se-á noventa dias
antes do termino do mandato de seus antecessores. e a posse
ocorrerãno dia I' de janeiro do ano subseqüente, observado.
quanto ao mais, o disposto no'art. 77.

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que
assumir outro cargo ou função na administração pública direta
ou indireta. ressalvada a posse em virtude de concurso público
e observado o disposto no ar!. 38, I, IV e V.

Capítulo IV
·DOS M<JNldpIOS

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos. com o intersticio minimo de dez dias. e aprovada
por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a pro
mulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Consti
tuição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
oreceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.
para mandato de quatro anos. mediante pleito direto e simul
tâneo realizado em todo o Pais;

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias
antes do término do mandatodos que devam suceder, aplicadas
as regrasdo ar!. 77. no casode múnicipios com maisde duzentos
mil eleitores;

11I - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia I" de
janeiro do ano subseqiJente ao da eleição;

Capítulo I
DO PODER lEGISLATIVO

Seção I
Do Congresso Nadonal

.. ·i\rt.··45:'A'ci~ ~'De;~ ~~~'de ~ ... ' .,.
tan
do

tes do povo, eleitos, pelo slstema proporcional emca=:
• em cada Tenitório e no Distrlto Federll1. . .

. §}' O número totm de Deputados, bem corno a repre
se~1lO por Es!llcIo e pelo Dislrito Federal. será estabelecido
por lei complementar, proporcionalmente Apopulação proce
dendo-~ aos ajustes necessários, /lO ano anterior às ~leições
para que.nenhuma daquelas unidades da Federação tenha me:
nos de Oito ou mais de setenta Deputados. .

§ 2" Cáda Tenitórío elegerá quatro Deputados.

Att. 46. O Senado Federal compãe-se de representantes dos
Esta
ritá

.dos e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majo-
no. .

§ l' Cáda Estado e o Distrito Federal elegerão trés Sena
dores, com mandato de oito anos.

••••• - ••• _ ••••••••••••••••••• 0.0 •• ~. , • • • • • • • • • •• • •••

Seção aq
Das Reuniões

Art.. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1- de
agosto a 15 de dezembro.
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§ ]. As reuniões marcadas para essas datas serão transfe
ridas para o primeiro dia útJ1 subseqüente. quando recaírem
em sábados. domingos ou feriados.

§ 2' 1\ sessão legislativa não será interrompida sem 11
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3'· Além de outros casos previstos neslII Constituição,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em
sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão IegiSJativa;
D- elaborar o regimento comum e regular a criação de

serviços comuns às duas Casas;
DI - receber o compromisso do Presidente e do VICe-Pre

sidente da República;
IV - conhecer do veto e sobre ele.deliberar.
§ 4' Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões prepa

ratórias, a partir de ]' de fevereiro. no pómeiro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas.
para mandato de dois anos. vedada a reconduçãopara o mesmo
cargo na eleição imediatamente subseqüente.

§ 5' 1\ Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exerci
<ias. a1temadamente, pelos ocupantes de <:argG5 equivalentes
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

§ 6' Aconvocação extraordinária do Congresso Nacional
far-se-á:

I - pelo PresidentedoSe~doFede~.em casode~
tação de estado de defesa ou de intervençllO federal. de pedido
de autorização para a decretação de estado de sítio e para o
cornr,romisso e a posse do Presidente e do VICe-Presidente da
República;

D - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federlll. ou a requerimento
da maioria dos membros de ambas as Casas. em CllSO de urgên
cia ou interesse público relevante.

§ 7- Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Na
cional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi COI'I1IO
cado.

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

~D
00 PODER EXECanvo

............................................ -- .
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República toma
rão posse em sessão do Congresso Nacional. prestando o com
promisso de manter. defender e cumprir 11 Constituição, observar
as leis. promover o bem geral do povo brasileiro. sustentar a
união. a integridade e a independência do Brasil.

Parágraf:'.· único. Se. decorridos dez dias da data flXlld<'
para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente. salvo motivo
de força maioi, não tiver assumido o cargo, este será declarado
vago.

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de c:inco
anos. vedada a =leição para o'· período subseqüente, e tefá
inlcio em ]' de janeiro do ano seguklte /lO da sua eleição.

~ ..

Presidente da República, dos Govemadores de Estado, dos Prefeitos dos Municípios,
dos Senadores, dos Deputados Federais e Estaduais e dos Vereadores e da eleição
das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal" contém número
suficiente de signatários. constando a referida proposição de:

189 assinaturas válidas;
002 assinaturas de apoíamento;
014 assinaturas repetidas; e
003 assinaturas que não conferem

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de proposta de emenda à Constitnição que tem
como escopo dispor sobre as datas das posses do Presidente da República,

dos Governadores de Estado, dos Prefeitos dos Municípios, dos Senadores,
dos Deputados Federais e Estaduais e dos Vereadores, belll como da eleição
das Mesas da Câmara dos Deputados e do'Senado Federal.

Para tal, altera os artigos 27, § 1°, 28, 29, m, 46, § 1°,

78 e 82; acrescenta inciso ao art. 29, assim como parágrafos aos artigos 45 e

57, todos da Constitnição Federal.

De acordo com a proposta, os Chefes dos Executivos
federal, estadual e municipal, tomariam posse no dia 5 de janeiro do ano

seguinte ao pleito. O dia 3 de janeiro seria a data para a posse dos membros

das três esferas do Legislativo. E, finalmente, no dia 4 de janeiro

realizar-se-iam as eleições para as Mesas da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal que irão dirigi~s trabalhos e os serviços administrativos das
respectivas Casas nos dois anos seguintes.

Em-sua justificação, os nobres autores ressaltam a

inadequação do dia 10 de janeiro para a posse do Presidente e do

Vice-Presidente da República. por ser data de comemoração das festas do

Ano Novo, acarretando enonnes dificuldades para a presença de autoridades
e con.idados. notadamente de Chefes de Estado estrangeiros.

Acreditam que o desencontro de datas permitirá aos
membros do Legislativo a participação no processo de transição dos novos
dirigentes.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio n'7{. 195

Senhor Secretário·Geral:

Brasília, 24 de marw de 1995.

De acordo com o mandamento regimental, cumpre que

esta Comissão de Constitnição e Justiça e de Redação se .pronuncie quanto à

admissibilidade da proposta de emenda à Constitníção em epígrafe.

A proposição foi adequadamente apresentada, tendo sido

confirmadas pela Secretaria Geral da Mesa ]89 assinatnras de Deputados..

número superior ao quonnn exigido constitn~ionalmente.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Sérgio Carneiro, que "dispõe sobre as delas das posses do

Examinando-a, verificamos que foram atendidos os
requisitos constantes do ar!. 60, § 4° da Constituição Federal, não se

vis1umbnmdo em seus dispositivos qualquer tendência ck abolição da forma
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federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da
separação dos Poderes ou dos direitos e garantias individu:::

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos termos do
disposto no § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promu'lgam a seguinte
emenda ao texto constitucional.

De outra parte, nada temos à opor quanto à técnica ' ArtJ.qo único: O § 2° do art. 102 da Constituição Federal passa
a v~gorar cc~ a segu~nte redacão:

legislativa e à redação utilizadas na proposta. "Ar::. 1 02 ...•.........••....•....•....•.•..•...••..••••..•.••.•

Isto posto, não estando o país sob a vigência de estado
de defesa. estado de sítio ou intervenção federal, nosso voto é pela
admissibilidade da Proposta nO 36, de 1995.

Sala da Comissão, em.,l3.de 0sy,~e 19~
I •J4'#.--/

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e, de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente péla adn)issibilidadeda
Proposta de Emenda à Constituição nO 36/95, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Robson Tuma. '

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

.Henrique Eduardo Alves .: Presidente, Frejfe Júnior, Moisés
Bennesby e'Marcelo,Déda - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Jaíro Carneiro,
Masno Bacelar, Mussa Demes, Osmir Lima, Paes Landim, Raul BelériJ, Vilmat
Rocha, AsdrúbaI Bentes, DjaIma de Ahneida César, Gilvan Freire, Silvio Pessoa,
Alzira EWerlon, Edson Silva, Luiz Máximo, Marconi Perillo, Nicias Ribeiro,
ZuIaiê Cobra, Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, Luiz' Eduardo GteenhaIgh, José

'GenoÚlo, Nihnário Miranda, Sérgio Miranda, Adhemar de Barros Filho, Darci
Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Rodrigues
Palma, Pedro Canedo, Cláudio Cajado, Ciro Nogueira, Paulo Gouveia, lvandro
Cunha Lima, Robson Tuma, Roberto Valadão, Zaire Rezende, Salvador
ZimbaIdi, Roberto Rocha, Severiano Alves, Joana' D'Arc, Ricardo Barros,
Adylson Motta e Nilson GIbson.

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1997

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 500, DE 1997

(Do Senado Federal)
PEC No! 54195

Dá nova redação do § 2" do ar!. 102 da Constituição Federal.

(Á COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

SUMÁRIO

I - Proposta inicial
11 - Propcsta apensada: PEC nO 517/97

. §. 2.0 • ,"t"eO;io· •. ~fi~á.~i~· . ·;~;t·~a.· .. t~d~~' ..~ .. ~'f~it~:; ..~i~~~i~~t; .
r71at~vamen:e .aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administraçã~
dlr:t~ .~ ~nd~reta. da União, dos Estados, do Distrito Federal e
MUnlC1.p~.Os, as ?éC~sões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas
acões, c.l::etas .ae lnconstitucionalidade e nas ações declaratõri~s de
constltuc:.lonalldade de lei op ato normativo, e as definitivas de
mdé:ito, se o Supremo Tribunal Federa'l assim o declarar pelo voto de

015 t.ercos de seus membros." ,

Brasilia, em 13 "de agosto de 1997

if:' Ir-z~'fJ:J;(~1
Senado: o~~;cl~ ,H ~~e$

Presl. ente do-Sena e eraI

';LEGlSLÂÇ.(O errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE Eb-nlnos I-EGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..........u u ~ u ... .

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
00 Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

.: ~ .
SUBSEÇÃO li

Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo núme
ro de ordem.

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO 11
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, pre
cipuamente, a guarda da Constituiç~. cabendo-lhe:

§ 2" - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supre
mo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade
de lei ou ato nonnativo federal, produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e ao Poder Executivo.
........: , .
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(SF) SOM. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CCJ)
ULTIMA AÇAO .

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
12 08 1997 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1720 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 12 DE AGOSTO DE 1997
ENCAMINHADO A .

: (SF)~UBSECRETARIA DO E'9'EDIENTE (SF)(SSEXP) EM 1208 1997
TRAMITAÇAO

15 09 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

1509 1995 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ.
DCN2 16 09 PAG 15903.

1909 1995 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CC1)
RELATOR SEN JEFFERSON PERES.

16 10 1995 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

14 12 1995 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
PARECER. SEN JEFFERSON PERES. FAVORAVEL AO PROJETO

14 12 1995 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CCl) .
CONCEDIDA VISTA AOS SEN JOSAPHAT MARINHO E JOSE
EDUARDO DUTRA. PELO PRAZO REGIMENTAL DE 05 (CINCO) DIAS

2404 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1) .
DEVOLVIDA PELO SEN JOSE EDUARDO DUTRA QUE APRESENTA VOTO
EM SEPARADO PELA APROVAÇÃO DA MATERlA. NA FORMA DO
SUBSTITUTIVO QUE APRESENTA

24 04 1996 (SF) C~M. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
A COMISSAO DETERMINA A RETIRADA DA MATERlA DA PAUTA E O
SEU ENCAMINHAMENTO AO RELATOR. PARA O CONHECIMENTO DO
VOTO EM SEPARADO OFERECIDO PELO SEN JOSE EDUARDO DUTRA

2404 19<J6 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCJ) .
O SEN JOSE EDUARDO DUTRA APRESENTA VOTO EM SEPARADO
PELA APROVAÇÃO DA PECo NA FOJlMA DO SUBSTlTIrrIVO QUE •
APRESENTA.

2404 19% (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
O SEN JOSAPHAT MARINHO ENCAMINHA A COMISSÃO ARTIGO DE
SUA AUTORIA. PUBLICADO NO JORNAL 'A TARDE'. EM 25 02
1996. INTlTIJLADO 'O EFEITO VINCULANTE E AVOCATORIA'.
A PRESIDENCIA DETERMINA A RETIRADA DA MATERJA DA PAUTA
E O ENCAMlNHAMENTO DA MESMA AO REI.ATOR. PARA CONHECIMENTO
DO VOTO OFERECIDO NESTA DATA.

0905 1996 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER lNCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO

03 12 1996 (!iF) COM. CqNSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl) .
APROVADO O PARECER DO RELATOR COM MAIORIA DE VOTOS'
COM VOTOS VENCIDOS DOS SEN JOSE EDUARDO DUTRA E PEDRO
SIMON.

03 12 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCl)
ANEXADO AO PROCESSADO. PAECER DA COMISSÃO. COM A
EMENDA I - CO.

09 o I 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 003· CO.
DSF 1001 PAGOl27 A0135.

09 OI 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA

14 OI 1991 (SF) PLENARJO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA A INCLUSÃO DA MATERIA NA
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 21 DE JANEIRO DE 1997.
DSF 15 OI PAG 2221.

2101 1991 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(PRIMEIRA SESSÃO DE DISCUSSÃO).

21011991 (SF) PLENARJO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.
DSF 22 OI PAG 2846.

22 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(SEGUNDA SESSÃO DE DISCUSSÃO).

22 o I 1991 (SF) PLENARIO (PLEN)

NÃO HOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.
DSF 23 OI PAG 2936.

23 OI 1991 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(TERCEIRA SESSÃO DE DISCUSSÃO).

23 li1 19')1 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO TERCEmo DIA DE DISCUSSÃO.
DSF2401 PAG3019.

28 o I 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEmO TURNO (QUARTA
SESSÃO).

28011997 (SF)PLENARJO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO QUARTO DIA DE DISCUSSÃO.

29 o I 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (QUlNTA
E ULTIMA SESSÃO).

29 OI 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA COM A APRESENTAÇÃO DAS EMENDAS
2 A 7 - PLEN: 2. SEN JOSE SERRA E OUTROS: 3. SEN HUGO
NAPOLEÃO E OUTROS: 4. SEN RONALDO CUNHA LIMA E OUTROS:
5 E 6, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA E OUTROS;
7 (SUBSTITUTIVO), SEN JOSE EDUARDO DUTRA APOS USAREM
DA PALAVRA OS SEN HUGO NAPOLEÃO. JOSE IGNACIO FERREIRA.
RONALOOCUNHA LIMA. lOSAPHAT MARINHO. JEFFERSON PERES E
JOSE SERRA.

29011997 (SF) MESA DmETORA
DESPACHO A CCl. PARA EXAME DAS EMENDAS.
DSF 30 OI PAG 3429 A 3452.

30011991 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCl)
ENCAMINHADO AO RELATOR. SEN JEFFERSON PERES. PARA EXAME
DAS EMENDAS 02 A 01. DE PLENARJO.

1706 1991 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERlA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE jU;UNIÃO DA COMISSÃO.

0307 1997 (SF) COM. CONSTlTUIÇÃÓ E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERlA EM CONDIçÕES
DE SER INCLUlDA NA PAIIfA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

15011991 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI AS FLS. JUNTADA DE N" 50. MSG 004141997.

1507 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 22 DE JULHO DE 19'>7.

2207 1997 (SF) PLENARio (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO. DEPENDENDO
DE PARECER DA CCl SOBRE AS EMENDAS 2 A7· PLEN).

2207 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) •
PARECER ORAL DA CCJ FAVORAVEL A EMENDA 4 - PLEN. NOS
TERMOS DE SUBSTITUTIVO QUE OFERECE (EMENDA 8 -PI.EN). E
CONTRARIO AS EMENDAS 2, 3. S A 1 - PLEN. RELATOR SEN
JEFFERSON PERES. EM SUBSTITUiÇÃO.

22 07 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)

A PRESIDENClA TENDO EM VISTA A RELEVANCIA DA MATERlA.
ABRE A DISCUSSÃO DO PARECER ORA PROFERIDO. OPORTIJNlDADE
EM QUE USAM DA PALAVRA OS SEN ROBERTO FREJRE. LUCIO
ALCANTARA. JOSE EDUARDO DUTRA. JOSAPHAT MARINHO. RAMEZ
TEBET. ANTONIO CARLOS VALADARES E RONALDO CUNHA LIMA.
DSF 23 07 PAG 14814 A 14830.
RETIFJCAçl,o FEITA NO DSF 2S 07 PAG 15138 A 15143.

23 07 1991 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADO UM EXEMPLAR DO AVJJLSO DO PARECER PROFERIDO EM
PLENARlO. EM SUBSTITUiÇÃO A CO, RELATOR SEN JEFFERSON
PERES. SOBRE AS EMENDAS 2 A 1 - PLEN, CONTENDO AS
AUDlENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PERANTE AQUELA COMISSÃO
COM AS SEGUINTES PESSOAS: DR. REGINALDO OSCAR DE CASTRO.
DO CONSELHO FEDERAL DA OAB; MINISTRO lOSE PAULO
SEPULVEDA. DO STF: DR. GERALDO BRlNDEIRO. PROCURADOR-

GERAL DA REPUBLlCA; DESEMBARGADOR PAULO GERALDO DE
OLIVEmA MEDINA. DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS'
DR. EVANDRO LINS E SlLVA: E MINISTRO JOSE CELSO DE MELLO •
FILHO. DO STF. DE FLS. 64 A 130. .

23 01 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO.

23 07 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 526. DO SEN JEFFERSON PERES.

SOLICITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DA EMENDA 8 - PLEN
(SUBSTITUTIVO).

23 01 1991 (SF) PLENARJO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 521. DO SEN JOSE SERRA.
SOLICITANDO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DOS

~~~~OS SEGUNDO E TERCEIRO DA EMENDA 2 - PLEN.
lU> IIKAlJAS AS SEGUINTES EXPRESSÕES: 'li DE
INCONSTITUCIONALIDADE'. 'DETERMINADO'. 'RELEVANTE'
'GRAVE' E 'CAPUT DO'; DA EXPRESSÃO: 'QUE TERÃO POR •
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BJETO A VALIDADE. A INTERPRETAÇÃO E A EFlCACIA DE
.• NORMAS'. CONSTANTE DO PARAGRAFO TERCEIRO DA EMENDA .

3 - PLEN. BEM COMO DO SEU PARAGRAFO QUARTO. RÊTIRADA A
EXPRESSÃO: 'DE QUE TRATA O PARAGRAFO SEGUNDO DESTE
ARTIGO'. CONSTANTE TAMBEM DA EMENDA 6 - PLEN: ACRESCIDAS
DE EXPRESSÕES DAS EMENDAS 3. 4, 5 E 8. NOS TERMOS DE
TEXTO CONSOLIDADO DANDO NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAfO.
SEGUNDO E ACRESCENDO PARAGRAFOS TERCEIRO E QUARTO AO ART.
102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DOS RQ. 528 E 529. DOS SEN RAMEZ
TEBET E JOSE IGNACIO FERREIRA. DE DESTAQUES PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO DAS EMENDAS 3 E 5 - PLEN. RESPECTIVAMENTE.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA 8 - PLEN (SUBSTITUTIVO). COM A
EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO 'AO PODER EXECUTIVO'. QUE DEVERA
SER SUBSTlTUIDA PELA EXPRESSÃO 'DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
A PRESIDENCIA DECLARA PREJúDICADA A EMENDA 3 - PLEN.
DESTACADA. DE PARECER CONTRARIO. TENDO O RELATOR. SEN
JEFFERSON PERES. PRESTADO ESCLARECIMENTOS.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 5 • PLEN. DESTACADA COM o
SEGUINTE RESULTADO: SIM 13, NÃO 53. ABST. 05. roTAL~ 71,
TENDO O RELATOR. SEN JEFFERSON PERES. PRESTADO
ESCLARECIMENTOS.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
FlCAM PREJUDICADOS A PRESENTE PROPOSTA. A EMENDA
SUBSTITUTIVA I • CCJ, E AS EMENDAS DE 2. 4, 6 E 7 - PLEN,
TENDO O SEN GILBERTO MIRANDA. ENCAMINHADO A MESA
DECLARAÇÃO DE VOTO.

2307 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO
REGIMENTAL.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 385 - CCJ, OFERECENDO A REDAÇÃO DA
MATERIA Pl\RA O SEGUNDO TURNO.
DSF 24 07 PAG 14908 A 14928.
A PRESIDENCIA DECLARA PREJUDICADA A EMENDA 3 - PLEN,
DESTACADA. DE PARECER CONTRARIO. TENDO O RELATOR. SEN
JEFFERSON PERES. PRESTADO ESCLARECIMENTOS.

2307 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 5 - PLEN. DESTACADA COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM 13, NÃO 53. ABST. 05. TOTAL= 71,

TENDO o RELATOR. SEN JEFFERSON PERES. PRESTADO
ESCLARECIMENTOS.

2307 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
FICAM PREJUDICADOS A PRESENTE PROPOSTA. A EMENDA
SUBSTITUTIVA I • CCJ. E AS EMENDAS DE 2.4, 6 E7 ·PLEN.
TENDO O SEN GILBERTO MIRANDA. ENCAMINHADO A MESA
DECLARAÇÃO DE VOTO.

2307 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO
REGIMENTAL.

2307 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 385· CCJ, OFERECENDO A REDAÇÃO DA
MATERIA PARA O SEGUNDO TURNO.
DSF 24 07 PAG 14908 A 14928.

23071997 (SF) SUIlSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA PARA O SEGUNDO TlJRNO.
APOS INTERSTlCIO REGIMENTAL.

24 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA QUE A MATERIA CONSTARA DA
ORDEM DO DIA NOS DIAS 6. 7 E 12 DE AGOSTO PROXlMO. PARA O
\°.2° E 3° DIA DE DISCUSSÃO. EM SEGUNDO TURNO. E NÃO
HAVENDO EMENDAS DE REDAÇÃO A MATERIA CONSTARA DA PAUTA DO
DIA 13 DE AGOSTO. PARA VOTACÃO EM SEGUNDO TURNO.

06 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (PRIMEIRA
SESSÃO).

06 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

0708 1997 (SF) PLEN~O (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (SEGUNDA
SES~ÃO).

07 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
USA DA PALAVRA NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO O SEN JOSE
EDUARDO DUTRA.
DSF 08 08 PAG 15897-

12 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TlJRNO (TERCEIRA
E ULTIMA SESSÃO)

1208 1997 (SF) PLENARIO (P!.'EN)
DISCUSSÃO ENCERRADA.

1208 1997 (SF).PLENj\RIO (PLEN)
VOTAÇAO APROVADA A PROPOSTA DE EMENDA. COM O SEGUINTE

RBS6I:rADO: SIM 57. NÃO 10. ABST. OI. TOTAL= 68.
12081997 (SF)MESADIRETORA
. DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.

DSFI308PAG
13 08 1997 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFÍCIO SFIN"...f...g,'J 1'1J

Oficio nO g.t"t ISFl

Senhor. Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos DeputadoS

I
, a Proposta de

~menda à const~~lfiCâO ~G 54, de 1995, constante dos autógrafos
)unto~, . que oa nova redacão ao § 2 0 do art. 102 da
ConstJ.-tuJ.ção Federal~.

Senado Federal, em /:J de agosto de 1997

L·0.~~
Senador Carlos PatrocInio

Primeiro-secretário, em exerc!cio

A Sua Excelência o Senha!"
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cámara dos Deputad9s

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N2 517 DE 1997
(DA SRA. DALILA FIGUEIREDO E OUTROS)

Acrescenta o § 32 ao art. 102 da Constituição Federal
instituindo a Sdmula vinculante do Supremo Tribunal. Federal. '

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇJl.O N2 5QO, DE 1997)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
tennos do art. 60 da Constituição Federnl, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. O ano 102 da Constituição Federnl passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:

"Ar!. 102 , ..
. .
§ 3° O Supremo Tribunal Federal poderá, mediante decisão de

três quintos dc seus membros, após reiteradas decisões sobre

questão processual controvertida e excluídas as matérias relativas

aos direitos e garantias individuais, aprovar Súmula que terá efeito

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à

administmção pública direta e indireta., nas esferas federnl,
estadual e 'municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento."

JUSTIFICAÇÃO

A presente iniciativa visa a contribuir para a solução da grave

crise em que se encontra o Poder Judiciário nos dias que correm. O exercício do controle

de constitucionalidade na via difusa tem coiutuzido a uma constante muItiplicayão de

feitos idênticos nas instâncias superiores e à perernzação de demandas, óbvia

conseqüência da impossibilidade de os tribunais brasileiros julgarem tamanho volwne de

causas. tudo contribuíndo para um eSUldo de vinuai denegação de justiça à população. Tal
qllil'-o reclama imediatas providências.

Com efeito, o Supremo Tnlmnai Federnl, corte cuja compet!ncia
precipua é a guarda da Constituição, nos tennos do capu! do ano \02 da Cana Magna,

/?J..... r •• -t-
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v6-se inundado de recursos repetitivos sobre questões constitucionais já anterionilente
deeididas e sobre as quais sua jurisprudência já se acha pacificada, situ&çlo que

sobrecarrega sobremodo seus ministros e retJlrda imensamente a entrega da devida
p<estaçlo jurisdicional, afetando diretamente a segurança jurídica neces.sáril1IO Estado de
Direito. .

Data lIeApreHII~ 02107i'J7
ElIICnta: ~ta o § 3" ia anigo 102 da Constituição Federal,

Í(l$tituindo a.\\mula vinculante do Supremo :rnbunal Federal.

P_i .u.iaahlru lIu~lnllll SIM
Totail clt Atllnahlru:

o Supremo Tribunal Federal recebeu, nos últilllOl cinco anot,

•mais de 137 mil processos, o que resulta na espantosa média de 27,4 mil proceSlOl

julgados por ano. Entre 1980 e 1996, o número de processos que deram entnidl!. no
Tribw:sl cresceu de 9,5 mil pàra 30,7 mil, enquanto o número de ministros perrnanecCu'o
mesmo.

Ccnflrmldu 1731
Nlo Conferem 0041

LlcentllldOl 003\

Repltldll ooe!
lIagfvII. 000:

Tipo da Propoliçllo: PEC

Autor da Proposiçlio: DALlLA FIGUEIREDO E OUTROS

Isto posto, e imbuídos do espírito de contribuír para o
aprimoramento das instituk;ões º~ileiras, esperamos·contar com o apoio dos I1OS50S

nobres peres para a aprovação desta ProPosta de Emenda li Constituição.

Exclui-se do âmbito da súmula vinculante, ademais, as questões

de direito material e aquelas relativas aos direitos e garantias fundamentais do homem,

haja vista o rato de que as peculiaridades de cada caso conc.reto posto sob julgamento dos
Ministros impossibilitam tamanho grau de generalização .

,_, ~ 02-f'!7-(q~

iiiuWJabç:-iFlGuÉ~· .tJ -3/0 '1/fJ !

._---""

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG

2 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP

3 AFFONSO CAMARGO PFL PR

4 ALBÉRICO FILHO PMDB MA

5 ALCE5TI; ALMEIDA PFL RR

6 ALC\ONE ATHAYDE PPB RJ

7 ALDIR CABRAL PFL RJ

8 ALEXANDRE CERANTO PFL PR

9 ALOYSIO NUNES FERREIRA PMDB SP

10 ÁLVARO GAUDI:NCIO NETO PFL PB

11 ALZIRA ÉWERTON PSDB AM

12 ANiBAL GOMES PMDB CE

13 ANTONIO BALHMANN PSDB CE

14 ANTONIO BRASIL PMDB PA

15 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP

16 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

17 ANTONIO JORGE PPB TO

18 ARMANDO COSTA PMDB MG

19 ARNON BEZERRA PSDB CE

20 AROLDO CEDRAZ PFL BA

21 ARTH!JR VIRGíLIO PSDB AM

22 ARYKARA PMDB SP

23 ÁTILA LINS PFL AM

24 AUGUSTO CARVALHO PPS DF

25 AUGUSTO NARDES PPB RS

26 AUGUSTO VIVEIROS PFL RN

27 B.SÁ PSDB PI
28 BENEDITO DOMiNGOS PPB DF
29 BENEDITO GUIMARÃES PPB PA

30 BETINHO ROSADO PF," RN
31 BONIFÁCIO DE ANDRADA PPB MG
32 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

33 CARLOS AIRTON PPB AC

34 CARLOS APOLlNÁRIO PMDB SP
35 CARLOS MAGNO PFL SE
36 CARLOS MELLES PFL MG
37 CECI CUNHÁ·· PSDB AL

38 CESAR BANDEIRA P-FI.: MA'
39 CLÁUDIO CHAVES PFL AM
40 CLEONÂNélO FONSECA PPB SE

41 COLBERT MARTINS PMDB BA

42 CONFÚCIO MOURA PMDB·. RO
43 CORIOLANO SALES PDT BA
44 COSTA FERREIRA PFL MA

45 DALILA FIGUEIREDO PSDB SP
46 DARCI COELHO PPB TO
47 DARCislO PERONDI PMDB RS
48 ]EVELASCO PRONA SP

4f õ:RCIOKNOP PDT se

Conferência de Assinaturas i
Página: 001 !

de i99_'Sala das Sessões, em dê

SGM - Seçio de Atas (R: 6007)
Q4/09197 13:11;42

A cristalização da jurisprudência do STF, entretanto, não servirá
de entrave á evolução da interpretação das leis no Brasil nem tampouco sufocará o debate

rtnovador em nossa Corte Suprema, eis que " presente proposta permite àquele tribunal

alterar, rever ou revogar os verbetes de sua súmula O detalluunento deste processo de

renovação da jurisprudência do Supremo, entendemos, será melhor feito em nível de
legislação ordinária, razão pela qual nio ponnenoriZ2Illos o tema no texto da proposição
ora apresentada.

Não apenas se reduz a sobre-humana carga de trabalho ímpostll

aos magistrados, mas, e fundamentalmente, possibilita-se uma pronta e célere definição
sobre questões juridicas de relevância nacional objeto de controvérsia, mnitas vezes em
todo o território pátrio, evitllndo-se que a omisSão na entrega da prestação jurisdicional 

~a pelo puro e simples altllso, seja pela interminável seqOéncla de recursos a serem

interpostos até que se alcance um provimento jurisdicional definitivo - deixe à mingua os
direitos dos cidadios deste Pals.

A sdoção da súmula vinculante em matéria processual permitirá
que os julgamentos da mais altll Corte de Justiça do Pais, no exercicio de sua precípua
compe!!ncia constitucional, uma vez firmada a jurisprudência a respeito de determinada

questão, passem a vincular as deeisõcs dos demais órgãos integrantes do sistemajudiciário
brasileiro, bem como sejam obedecidos obrigatoriamente pelos órgãos da Adnúnistração· .

Pública, cessando al sua infrutifera recalcitrância contra o entendimento pacífico da Corte
Suprema.

Outrossim, n;gistre.se que grande parcela desses feitos tem como
partes a União ou suas entidades, que insistentemente reForrem ao STF, ainda que ~
tenham sido vencidas CU) milhares de processos anteriores. O Ministro Scpúlveda
Pertence, em declaração ao Jornal da Tarde, edição de 31 de março de 1997, afirma que
cerca de 90% dos processos em questão são repetitivos.
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5C 'ILCEU SPERAFICO PPB PR 114 MURILO PINHEIRC PFL AP
51 ;ILSO SPERAFICO PMDB MS 115 NANSOUZA PSL MA
52 )JALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 116 NARCIO RODRIGUES PSDB MG
53 EDINHOBEZ PMDB se 117 NELSON MARQUEZELLI fiTB SP

54 ELIAS MURAD PSDB MG 118 NELSON MEURER PPB PR

55 EMERSOf'{OLAVO PIRES PSDB RO 119 NELSON OTOCH PSDB CE

56 ENIOBACCI PDT RS 120 NILSON GIBSON PSB PE

57 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB 121 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ

58 FAUSTO MARTELLO PPB SP 122 ODACIR KLEIN PMDB RS

59 FERNANDO LYRA PSB PE 123 OLÁVIO ROCHA PSDB PA

60 FERNANDO RIBAS CARLI PDT PR 124 OSCAR GOLDONI PMDB MS

61 FEUROSA PSDB ES 125 OSMÂNIO flEREIRA PSDB MG

62 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 126 OSMAR LEITÃO PPB RJ

63 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MG 127 OSMIR LIMA PFL AC

64 GERMANO RIGOTTO PMDB RS 128 OSVALJO BIOLCHI PTB RS

65 GILVAN FREIRE PMDB PB 129 OSVALDO REIS PPB TO

66 GONZAGA MOTA PMDB CE 130 PAULOFEIJÓ PSDB RJ

67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE 131 PAULO HESLANDER PTB MG

68 HÉLIO ROSAS PMDB SP 132 PAULO RIlZEL PMDB RS

69 HILÁRIO COIMBRA PSDB PA 133 PEDRINHO ABRÃO PTB GO

70 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG 134 PEDRO CORREA PPB PE

71 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG 135 PEDRO NOVAIS PMDB MA

72 JAIR BOLSONARO PPB RJ 136 PHILEMON RODRIGUES PTB MG
73 JOÃO ALMEIDA PMDB BA 137 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

74 JOÃO FAUSTINO PSDB RN 138 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
75 JOÃO HENRIQUE PMDB PI 139 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP

76 JOÃO IENSEN PPB PR 140 RICARDO HERÁCl\O PSB PE

77 JOÃO LEÃO PSDB BA 141 ROBÉRIO ARAÚJO PFL RR

78 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG 142 ROBERTO BALESTRA PPB GO

79 JOÃO MENDES PPB RJ 143 ROBERTO BRANT PSDB MG

80 JOÃO RIBEIRO PPB TO

81 JORGE WILSON PPB RJ 144 ROBERTO PAULlNO PMDB PB

82 JOSÉ ALDEMIR PMDB PB 145 ROBER:rO PESSOA PFL CE

83 JOSÉ BORBA PTB PR 146 ROBERTO ROCHA PSDB MA

84 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFe RJ 147 ROBERTO VALADÃO PMDB ES

85 JOSÉ DE ABREU PSOB SP 148 ROMMEL FE1JÓ PSOB CE

86 JOSÉJANENE PPB PR 149 SALAT1EL CARVALHO PPB PE

87 JOSÉ LOURENÇO PFL BA 150 SALOMÃO CRUZ PSDB RR

88 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB 151 SARAIVA FELIPE PMDB MG

89 JOSÉ PINOTTI PMDB SP 152 SAULO QUEIROZ PFL MS

90 JOSÉ THOMAZ NONÔ PSDB AL 153 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

91 JÚLIO REDECKER PPB RS 154 SÉRGIO GUERRA PSB PE

92 LAPROVITAVIEIRA PPB RJ 155 SEVERIANO ALVES PDT BA

93 LAURA CARNEIRO PFL RJ 156 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

94 LEÔNIDAS CRISTINa PSDB CE 157 SILVIO TORRES PSDB SP

95 LEOPOLDO BESSONE PTB MG 158 SIMARA ELLERY PMDB BA

96 LIMA NETTO PFL RJ 159 TETE BEZERRA PMDB MT
97 LUCIANO CASTRO PSDB RR 160 TUGAANGERAMI PSDB SP

98 LUIZ BUAIZ PL ES 161 USHITARO KAMIA PPB SP

~ES
162 VALDENOR GUEDES PPB AP

99 LUIZ DURÃO PDT 163 VALDIR COLATTO PMDB SC
100 LUIZ FERNANDO PSDB AM 164 VIC PIRES FRANCO PFL PA
101 LUIZ MÁXIMO PSDB SP 165 vrrrORIO MEDIOLl PSDB MG
102 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE 166 WAGNER ROSSI PMDB SP
103 MÁRCIA MARINHO PSDB MA 167 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
104 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB MG 166 WELlNTON FAGUNDES PL MT
105 MARCONI P!=RILLO PSDB GO 169 WELSON GASPARINI PSDB SP
106 MARCOS LIMA PMDB MG 170 WILSON BRAGA PSDB PB
107 MARIA VAlADÃO PFL GO 171 WILSON CAMPOS PSDB PE
108 MÁRIO DE OLIVEIRA PPB MG 172 WILSON CUNHA PFL SE
109 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA 173 YEDA CRUSIUS PSDB RS
110 MAURO LOPES PMDB MG

111 MAX ROSENMANN PSDB PR

112 MENDONÇA FILHO PFL PE Assinaturas Confirmadas Repetid,as
113 MOISES lIPNIK PTB RR 1 DALILA FIGUEIREDO PSDB SP
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Assinaturas que Não Conferem
1 JOSE CARLOS LACERDA PSDB
2 JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS PFL
3 JOVAIRARANTES PSDB'
4 NELSON MARCHEZAN PSDB

RJ
MG
GQ
RS

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO Ú
Da Emenda à Constituição

Assinaturas que Não Conferem Repetidas
1 ARMANDO COSTA PMDB MG
2 ARNON BEZERRA PSDB CE

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 CHICÃO BRíGIDO PMDB AC
2 ELlSEU PADILHA PMDB RS
3 JOÃO MAIA PFL AC

3 BETINHO ROSADO
4 COLBERT MARTINS
5 FAUSTO MARTELLO
6 JOSÉ CARLOS LACERDA
7 NELSON MARCHEZAN
8 WILSON CAMPOS

PFL
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PSDB

RN
BA
SP
RJ
RS
PE

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no mínímo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
-pela maioria relativa de seus membros.

§ - 1° - A Constituição não poderá ser emendada na
-vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio.

§ 2°_ A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
respectivos membros. _

§ 3° - A- emenda à Constituição será promulgada pelas
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
5eçiodeAtas

Ofícic n"JG6197
Brasília, 04 de setembro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constiluiçio, da Senhora Dalila FtgUeiredo e outros, que "Acrescenta o 13" ao artigo
102 da Constltuiçlo Federal, instituindo a sl1mula vinculante do Supremo
Tribunal Federal", contém número 8Ufícíente de signatários, constando 11 referida
proposiçio da:

173 assinaturas válidas;
004l1Aina1u/llS que não conferem;
009 assinaturas repetidas e
003 assin&tulllS de deputados licenciados.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
···································.:riiüLO·iv·········· .

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

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

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

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

SEÇÃO II
Do Supremo Tribunal Federal

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

Art.IOi - Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente: -
............................................................................................

111 - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão
recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei

federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado

em face desta Constituição.
§ 1° - A argüição de descumprimento de preceite

-fundamental decorrente desta Constituição será apreciada
pelo .supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

- * § Jn com redação dada pela Emenda ConslI/uclOnal número 3. de

1703 1993.

§ 2° - As decisões, definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de

constitucionalidade de lei ou at.!> normativo federal,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao
Poder Executivo.

* § 2' acrescentado pela Emenda Constitucional número 3, de
/7/03//993.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 514, DE 1997
(DoPoder Exea1tivo)

MENSAGEM N!975/91

AIlerlI os artigos 21, 22, 30, 32 e 144 da COnsti\lJiç/lo Federal e dá outras
pnwid6nciaL

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO.)

A5 Mcsis ck CimIra dosDeputados e do Senado Federal, DOS termos do artil!O 60, § 3', da
Comôtuiçio Federal, promulJlllD a seguinte EmeDda ao _ constitueiooal:

An. I" Ouns. 21, 22, 30, 32 e 144 passam a ,igorar com as seguintes aItenções:

"Art. 21. ; .

XlV· orpaizar e _ a Policia Federal e os demais órgãos de segunnça pública da
UDiio, do DiJlrito Federal c Tcrritóri05;
••••••••u ••••n.n••••• n •••••••uu.u , _ ••••••••••••••••~.

"AIt.22 .
................................................................................................................., .

XXI- normu gerais de organizaçio, efetivo" material bélico, instruçio, convoeaçio,
mobiIizaçio e func:iouamento dos órgio. de segurança pública;

XXII - competência dos ó'lliOS de segurança pública da Uniio;
...................................................................................................................................................

UAn.30 .

x-criar guardas municipais,"

"Art.32 .

§ 4" Lei federal dispor. sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos
de segurança pública."

"An. 144. A segurança pública, dcver do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
e><ercida para a preservação da ordem pública e da iocolumidade das pessoas e do patrimônio,
sob I égide dos valores da cidadania e dos direitos humanos, através dos órgãos instituídos pela
Uniio e pelos Estado•.

§ li A União, peJa Policia Federal e por Outros órgãos de scgurança pública federal,
exercerà;

I ..a aJllll'."Çio das infraçõ;s penais contra. a ordem politica e social ou em detrimento de
bens, semços. e mletases. da U!l!ão ou suas entidades autárquicas e empresas pllblicas, assim
como outras~ cuJa. prátl!", tenha reperc~ão interestadual ou internacional e exija
repreell5~ urnf0fl!'e, mclustve ctlmes contra. os dIreitos humanos, observado o procedimento
estabelecIdo em leI;

11 • a preven~o e a repressão ao tráfico ilícito de entorpeoentes e drogas afins ao
contrabando e dem:amioho; . ,

• 111 .. as .üvidades de polícia marítima, aeroportuária, das rodovias, ferrovias federais e de
frontelt'Uj

IV - as funções de policia.judiciária;

V • os serviços penitenciários federals.

• § 22 Co~pete aos Estados, na forma fixada em lei estadual, a apUI1lÇão das infrações
~s,. o exerciCIO das fimções de policia judiciária, a preservação da ordem plÍblica, a execução
de atIVIdades de defesa civil, os serviços penitenciários e de bombeiros.

§ 3
2
.~ corporações militares, se existentes, destinadas, primordialmente à manutenção

da o~~ p~l:ilica e da segu~ça interna e ao exercício de outras fuitções, nos' termos da leí.
COIISIltuir·sc-Io em forças aUXIliares e reserva do Exército, subordinadas aos Governadores dos
Estodos;

.§~ ~ei esta?u~ disciplinará limite de idade, estabilidade, condiçaes de transferência
para ~ tnatiVldade, du:ettos, deveres, re.m';U1craçio. prerro~a:ivas ,e demais situações especiais de
seus Inteifllltes. consIderadas as pecullandades de suas atiVidades organização e funcionamento
estabelecidos em regime diJciplinar próprio. • '

§ 5' Aos servidores dos Serviços de segurança pública são proibidas a sindicalizaç10 a
areve e a atividade polltico-partidíria, aplicando·se.lhes o disposto no art, 72, incisos VIII xÍlxvn e XJ;lC eno art. 40, §§ 42 e 5'. ' ,

§ (} Os Municípios poderio constituir guardas municipais destinadas à proteçio de seus
bens, serviços e instalações, podendo, ainda., exercer funções de segurança pública. da
competência dos Estados, na forma fixada em lei estadual, assim como serviços de bombeiro.

§ 7' Lei federal, observado o cstabc1ecid.o no art. 61, § 12, inciso lI, disporá sobre a
criaçIo, mediante ato do Présidente da Rep~blica, de órgão temporário, composto por unidades
iotegrantes dos órgãos de segurança pública, com o objetivo de prevenir grave ameaça à ordem
pllb1ica ou à paz social oU'ainda de reprimir efetivo comprometimento ou perturbaçio da ordem
pllblica em locais restritos ou determinados?'

Ar!. 2' Revogam-se o iociJo XVI do art. 24 e os §§ 32 e 42 do art. 125.

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

Bruilia;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..................................................................................................

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..............................................................................................
CAPíTULO II

Dos Direitos Sociais

Art.7· - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
.............................................................................................................

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneraçlo
integral ou no valor da apos.entadoria;
...........................................................................................................

XII ~ salário-família para os seus dependentes;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

TíTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União

Art..21'- Compete à União:

XIV - organizar e manter a policia federal, a policia
rodoviária e a ferroviária federais, bem como a policia civil,
a policia militar e l> corpo de bombeiros militar do Distrito
Federal e dos Territórios;

XXII· executar os serviços de polícia marítima, aérea e
de fronteira;

Art.22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX promover a proteção do patrimônio
histórico-cultural local, observada a legislação e a açlo.
fiscalizadora federal e estadual.

...................................................................................................
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CAPÍTIJLOV
Do Distrito Federal e dos Territórios

SEÇÃO I
Do Distrito Federal

Art. 32 - O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios,
reger-se-á por lei orgânica, v~tada em dois turnos com intestício mí
nimo de dez días, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
................................................................................................................

§ 4° - Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do
Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros
militar.
................................................................................................................

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

......................................................................................... ."......

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos Civis

ArtAO - O servidor será aposentado:
.........................................................................................

bélico, garantias, convocação e mobilização das policias
militares e corpos de bombeiros militares;

XXII - compet6ncia da policia federal e das policias
rodoviária e ferroviária federais;

Art.24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das
polícias civis.

§ 1° - No âmbito da legislação concorrente, a
compet6ncia da União Iimitar-se-á a estabelecer normas
gerais.

§ 2° - A competência da União para legislar' sobre
normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.

§ 3° - Inexistindo 'Iei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a compet6ncia legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.

§ 4° - A superveniência de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário.
..............................................................................................

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art.30 - Compete aos Municipios:

VIU - promover, no que couber, adequado ordenamento

§ 4° - Os .proventos da aposentadoria serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se. Modificar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo to:,mbém
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou

reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.

§ 5° - O benefício da pensão por morte corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, até o nmite estabelecido em lei, observado o
disposto no parágrafo anterior.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art.60 - A Constituição poderá ser emendada mediante"
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senad'J Federal;

1\ - do Presidente da República:
1II - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se. cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° - A. ·Constituição não poderá ser emendada na
vig6ncia de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio.

§ 2° - A proposta será disc .ltida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, tr6s quintos dos votos dos
respectivos membros.

§ 3° - A emenda à Constituição será promulgada pelas
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.

§ 4° - Nlo será objetó dI: deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° - A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada nio pode ser objeto de
nova proposta na mesma sessio legislativa.

Art.61 - A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da CAmara
dos Deputados, do Senado federal ou do Congresso
Nacional; ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
RePública e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

§. 10 _ São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I -.,fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
1I-' disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de' sua
reI!Ulneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços. públicos e pessoal da
administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu J:,l}gime
jurídico; provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade;
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d) organIzação do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União, bem como normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

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

§ 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 um
4!'.!~.!!, .

CAPíTULO III

.............................~~.f.?~.~~..~~~.i.'?~~!~~ .

SEÇÃO VIII
Dos Tribunais e Juizes dos Estados

Art.125 • Os Estados organizarffo sua Justiça, observado~
os principios estabelecidos nesta Constituição.

§ 3° • A lei estadual poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída,
em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo,
pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça
Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja
superior a vinte mil integrantes.

§ 4° • Compete à Justiça Militar estadual processar· e
julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes
militares definidos ,em lei, cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação 'das praças.

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas.

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

CAPíTULO III
Da Segurança Pública

Art.144 - A'segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, 'é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V • polícias militares e·c.orpos de bombeiros militares.
§ l° - A polícia federal, instituída por lei como órgão

permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e

social ou' em détrimento de bens, serviços e interesses da
Un~ão ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
~sslm como outras infrações cuja prática tenha repercussão
Interestadual ou internacional \l .exija. repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;

.' lI'· prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo
da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas
respectivas. áreas de competência; ~

lU - exercer as funções .de polícia marítima, aérea e de
frontéiras; . .

iV - exercer, COm ex'Clusiyidade, as funções de polícia
judiciária da União. . .

§ 2° - A' polícia rodoviária federal, órgão permanente,
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

§ 30 - A polícia ferroviária federal, órgão permanente,
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

§ 4° • Às polícias civis, dirigidas. por delegados de
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da
União, as funções de policia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares. '.

. § 5° - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros
militares, além das, atribuições defin.idas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.

§ 6° - As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.

§ 7° - A lei disciplinará a organização e o funcionamento
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira
a garantir a eficiência de suas atividades.

§ 8°.~· Os Municípios poderão' constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalaçÕes, conforme dispuser a lei.
............................................................................................

MENSAGEM NO 975, DE 1997
DO PODER EXECUTIVO

Senhor.s Membros do Collgre$5O Nacional,
Nos lermoS do artigo 60, inciso n, da Consútuiçio Fedml. submeto a "'1Ida~

delibmçio d.·Vo.... Exc.Jencias ° lexto da propoSll de emenda constitucional que "AltenI OI

arts. 21, 22. 30, 32 • 144 da Constituição, • di outras providêociu".

~~~'m

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 395: DE 2 DE SETEMBRO DE 1997.
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Excelcntissirno Senhor P=idente da Rq>Ública,

Tenho a boQra de'~ a Vossa ExA:eI&Icia a propOIla de eDleIIda
constitueional, em anexo, que altera .. disposiç6es que iegem o Sisf=a de Segqrança'1'Ilb1ica e
o Regime Jurldico de:oeus servidotes.

A segorança pública configura direito fimdameuIal, constilllcim.lmm/C
....gunodo. Este Governo tem o colllp<Oltliuo Úlequlvoco com o con;bsIe à crimiDIlidade, ..
ainda, a implemenlaçio c promoçlo dos direitos humaDos DO 1lrUiI. Para laIIto, demIndHe ....
quadro institucional adequado, o que a cxpcriêrlcia lOCClIle clcmonstta iDcxistir.

Afora aspectoS conjUlllUrlis, os =tos episódios reveJam DIo só \IIIl'

cenário perigoso, mas a~ do próprio'modelo traçado Da Constituiçlo pila pxamir a
segurança pública.

Inpdcquaçlo intolClÚVCl, laIdo em visa que nem o mois legitimo plciio
saIariaI poderia jq$tificar, aos olhos do cidadio, e lalllbém do prisma lnstitueioaII, o COIIfIiIo
armado entre o~ próprios "8C"fCS incumbidoS de garantir a lDIZJ!IIençIo daquele dimilo
fundamental.

, Também DIo 6 rurlável a exiJl!Ilcia de mn f010 privalivo pila lpIIIIIÇIo

dc crimes cvcntuaImenIe praIicadoÓ por "8C"fCS dC oegunnça pública. Sob a penpecIiva do ,

cidadio, tal situação porve='6 vista como esIimIJIadoIa de IDII quadro de iJnpunid..se.

A preoente propoota ora- de opçlIes~ ou excepcioDais,
como o UJO das 1'0l'ÇU Annlldas no comt.lc ao crime - o que por vezes é n:clamado pcla

pa\pria popu1açIo. Sem d1ívida, DIo se pode coquecu a fimçIo prinIIIciaI das FOl'ÇU~
.erne ~- c CODIiIluar!i lCIId9 - garamir a sobmnia~ .

Panindo do JIl"SSU!IOIlO de que a pnmiade segum>ça pública 6 dever do
ESllIdo e dimlO fimdlimcuIII asacgurado na e.u PoUlica, • tendo em vista a necessidade de

apcrfciçoamenlO do sistema de leI\1II1lÇI pública vigeme, propõe-se a altençlo do TllldO
ComliIuciouaI DOIICmIOS que se seguem.
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I. A nova redação do capu. do an. 144 toma explícito que o exen:icio da

segmança pública se dá sob a égide dos valores "" cjdadania e dos direitos hUlllllllOS, pc< meio
dos órgios instituídos pela Uníio e pelos Estado.. Not...se que a proposta não mais mmx:ioDaos
diferentes órgios de segum>ça pública, à exceçio (la Polícia Federal, e estabelece m.c;pIiDa

flexive~ que pemrlte à Uníio e aos Estados criamn seus órgios de segurança na funua que se
cODSideror adequada.

Avi.. n' 1.125 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Em 2 de setembro de 1997.

~gistre.se, ainda, a alteraçio do § 12 do an. 144, que não mais se tdOte
lIpeIIlIS à Polícia Federal, mas à atividade de todos os órgios de segmança pública fedetal.

Deslaca-se. ainda, a atribuição aos órgãos de segurança pública federal para apurar critJ,.s contrll

os direitos humanos.

2. Assegura-se ampla autonomia aos Estados, podendo estes estabel=

quais os órgios de segurança a serem criado.. Também'possibilita-.. ao. Estados, por meio de

lei estadual. repanir sua competéncia relativa à segurança pública com os Municípios. V!-!e

aqui lJma via de maior cooperação entre Estados c Município~ vez que a nova disciplina
alcançará aquelas hipóteses em que o Município possuidor de cfuponibilidade finmceira se

propõe a auxiliar o Estado-membro no exercício da segurança pública, incIuldas as funções de

Corpo de Bombeiros. Permite-se, assim, a ampliação das atribuições das guarda> municipm. já
pteVÍ>tas na Constimiçio.

3. Não se exclui a possibilidade de os Estados oplllrem pela mauuteDÇio de
eotporaçõe5 militares estaduais que, se existentes, se destinario, primordialmente, à mauuteDÇio

da ordem púhlica e da segurança interna e ao exercício de outras funções, nos termos da .Iei, e
conatituirão forças auxiliares e reserva do Exército. ficando robordinadas aos Governadores dos
Estados.

4. Possibilita-se a criaçio de ó~ temporário, confOl1llC lei feden1,

mediante ato do PresideDte da ~blica. Aquele órgio deverá ser compooIO pc< 1IIIÜdes

integrantes dos órgãos de segurmça pública, com o objetivo de prevenir grave ameaça à ordem
pública ou à paz social ou ainda para reprimir efetivo comprometimento ou JlC'l1It!>oçIo da
ordem pública em locais restritos ou determinados.

Tal dispositivo, que fortalece a idéia de coopetaÇào entre os entes
federativos. redu>: a possibilidade de uso excepcional das Forças Armadas em conflitos inu:mos.

Proíbe-se. expressamente. a sindicalização. a greve c a atividade político-
partidária de todos os ágemes de segurança pública. O motivo que inspira aquela vedação é o

mesmo que se impõe amagistrados e a membros do Ministério Público. Parte-se do pressuposto
de que a atuação política destes agentes do Estado compromete não só a atividade que lhes é
precípua,. mas também o regular exercicio da democracia representativa.

Da mesma fanua, tendo em vista a atual estnltura do Poder Judiciário, não
mais se justifica a existência da justiça militar estadual. Por esta razio, a p~te propo.sta
recomenda a revogação dos § 3' e 42 do art. 125 da Constiblição.

A matéria tratada na presente proposta guarda parcial relação· de

pertin!ncia com as PECs 173-A e 338-A, encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Poder

Executivo. Todavia, a fim de evitar qualquer incongruência, recomenda·se a adoçio das
seguintes medidas:

NaPECl73:

- Supressão da emenda ao ar!. 21. XIV. que é objeto de proposta de
alteraçio.

· Manutenção da emenda ao ano :21. XXII. para constar entre a
competência da tlniãg os serviços de policia aeroportuária. ao invés de aérea~ Tal proposta
deve ser mantida, posto que corrige imprecisão existente.

Na PEC 338:

· Manter a revogação QO art. 42~ retirando da Carta as referências a

servid0re5 públicos militares.

· Suprimir, por emenda. o art. 143·a. vez que se pretende a exclusio, do
texto constitucional. das instituições ali mencionadas.

São estas medidas, Senhor Presidente, que constituem o conjunto de
mudanças constllucionais propostas por este Ministério n. área de Segurança Pública.

Respeitosamente,

/
~
lR1$'REZENDE

Ministro de Estado da Justiça

Encaminho a .... Secrewia Mensagem do Exce1entissimo Senhor Presidente da

~blica relativa a proposta de emenda constitucionai que 'Altera o. arts. 21, 22, 30, 32 e 144 da

Constituição, e dá outras providênciaslf
,

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Cbefe da Casa Civil

da Preoidéncia da ~blica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeir.o SecreWio da Càmara dos Deputados
BRASn.lA·DF.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 547, DE 1997

( Da Sra. Socorro Gomes e outros)

Dei nova redaçao ao S 22 do art. 230 da Constituiç!.o Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N' 333, DE 1996)

AS Mesds da Câmara dos DepUlados e do Senado rederal. nos lermos do ano
60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao lexto constitucional:

Artigo único. O parágrafo 2° do art. 230 da Constituição Federal passa a
vigorar. com a seguinte redação:

··Art. 230 .
§ l° : .

§ 2° Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos serviços municipais. intermunicipais e
interestaduais de transporte público coletivo, Ilas
modalidadcs terrestre e hidrovia".

Jli3TIFICAÇ,\O

Já em 1988, o constituinte federal demonstrava sensibilidade suliciente para
entender a Ilecessid~de de garantir a mobilidade dos idosos - pessoas que, pelo

muito que serviram e doaram de trabalho e sacrifieio. são merecedoras do
reconhecimento da sociedade e do amparo do Estado. sob a fôrma de privilégios
como o que ora pretendemos ampliar. 0essa preocupação resultou o § 2° âQ·an. 230
da COllstituiçào Federal então promulgada que lhes assegura a gratuidade no uso
dos serviços de Iransporte coletivo urbano. situação eslll que, por iniciativa dos
próprios municipios, 'jâ vigora antes na maioria das cidades brasileiras. Diversos
estados. por sua vez. quando da elaboraçào de suas resnectivas constituições.
[jzeram estender aos serviços de transporte metropolitanos ou aos intermunicipais a
gratuidade que a Constituição Federal limitara aos transportes coletivos urbanos.
Mais recentemente. lei lederal passou a beneliciar com a gratuidade no transporte
coletivo interestadual as pessoas portadoras d~ deliciência lisica, comprovadamente
carelltes. Tudo isto vem provár que preocupações dessa natureza são tidas como
justas e encontram acolhida nus várias estafares da administração pública brasileira.'

O perlil do idoso cativn do transporte público revela um cidadão que, já não
reunilldo mais condiç<)es para o trabalho remunerado. lampouco conta com renda
própria ou 'ã- tem limitada a 'módicos proventos de aposentadoria. Quando não
dispõe de meios que lhe permitani arcar com o CUSIO dos próprios deslocamentos.
sua mobilidade resulta làtalmente comprometida e. com ela, a possibilidade do ..
pleno exercício de sua cidadania.
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.Confirmadas 172:

:Nêo Conferem 007:

:i.icenciados 001:

-Repetidas 000;

:lIegiveis 000:

RJ

PE

AL
SP

es
CE

RJ
MT

PB

PA

CE
PE
BA
SP

MG
PE
MG

CE
RS

RJ

MG

PE

MG
Pl

PR

SP
PB

PR

CE

PA
PE

MA
PR

MG

CE

RJ
BA

AM

DF
RS
PI
PR

DF

MG
SP

MG

AC
AM
SE

SP

BA
TO

SP

PR
CE
SP

PA

MG
RO

RS
PB

AM

RO
AP

PE

PSDB

PMDB
PFL

PL
PFL

PMDB

PSDB
PFL

PFL

PFL
PPS
PPB

PSDB
PSDB

PPB
PSDB

PMDB

PFL

PMDB
PFL
PMDB

PFL

PDT

PFL

PRONA

PMDB

PSDB

PT
PMDB

PSDB

PSDB
PDT

PPB

PFL
PFL

PSDB
PT

PDT

PSB

PSDB
PDT

PSDB

PSDB

PPS

PT
PSB

PDT

PMDB
PSB
PCDOB
PT

PPB
PT

PPS
PCDOS
PPB

PCDOS

PT

P:;iS
PT
PMDB

PPB

PT
PMDB
PTB

53 FERNANDO LOPES

54 FERNANDO LYRA
55 FERNANDO TORRES
56 FERNANDO ZUPPO

57 FEU ROSA

58 FIRMO DE CASTRO

59 FRANCISCO SILVA
60 GILNEY VIANA

61 GILVAN FREIRE
62 GIOVANNI QUEIROZ

63 GONZAGA MOTA
64 GONZAGA PATRIOTA
65 HAROLDO LIMA
66 HÉLIO BICUDO
67 HERCULANO ANGHINETII
68 HUMBERTO COSTA
69 IBRAHIM ABI-ACKEL

70 INÁCIO ARRUDA

71 JAIR SOARES
72 JANDlRA FEGHALl
73 'JOÁNA ÕARC

74 JOÃO COLAÇO
75 JOÃO FASSARELLA
76 JOÃO HENRIQUE

77 JOÃO IENSEN

7& JOÃO PAULO
]9 JOSÉ ALDEMIR

'80 JOSÉ BORBA

16 ANiBAL GOMES
17 ANTONIO BRASIL

18 ANTONIO GERALDO

19 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
20 ANTONIO UENO

21 ARMANDO COSTA

22 ARNON BEZERRA

23 AROLDE DE OLIVEIRA

24 AROLDO CEDRAZ
25 ÁTILA LINS

26 AUGUSTO CARVALHO
27 AUGUSTO NARDES
28 B. SÁ
29 BASiLIO VILLANI
30 BENEDITO DOMINGOS
31 BONIFÁCIO DE ANDRADA

32 CARLOS APOLlNÁRIO

33 CARLOS MELLES
34 CHICÃO BRiGIDO

35 CLÁUDIO CHAVES
36 CLEONÂNCIO FONSECA
37 CORAUCI SOBRINHO

38 CORIOLANO SALES
39 DARCI COELHO

40 DE VELASCO

41 DJALMA DE ALMEIDA CESAR
42 EDSON SILVA

43 EDUARDO JORGE
44 ELCIONE BARBALHO

45 ELIAS MURAD
46 EMERSON OLAVO PIRES

47 ENIO BACCI
48 ENIVALDO RIBEIRO

49 EULE!:R RIBEIRO

50 EXPEDITO JÚNIOR
51 FÁTIMA PELAES

52 FERNANDO FERRO

DF
RS

RJ

GO

SP
RJ

SP

PB
AM

PCDOS

POT
PFL

PCOOB

PCDOS

PSB

PSDB

PFL
PSDB

Conferêncía de Assinaturas I

Página: 001 '

7 AGNELO QUEIROZ

8 AIRTON DIPP
9 ALDIR CABRAL

10 ALDO ARANTES

11 ALDO REBELO
12 ALEXANDRE CARDOSO
13 ALOYSIO NUNES FERREIRA

14 ÁLVARO GAUD~NCIONETO

15 ALZIRA ÉWERTON

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETIO PT RS
2 ADELSON SALVADOR PMDB ES
3 ADHEMAR DE ::'nrt~OSFILHO PPB SP

4 ADROALDO STRECK PSDB RS

5 AÉcio DE BORBA'<" PPB ce
6 AFFONSO CAMARGO PFL PR

Tipo d. Proposição: PEC

Autor d. Proposição: SOCo GOMES,ALDO REBELO E OUTROS

D.t. de Apresentação: 05/11197

Ementa: Dá nova redação ao § 2° do art. 230, da Constituição Federal.

Possui Astinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assin:zturas:

Embora não o faça regulannente. o idoso vê-se muitas vezes na contingência
de viajar para lora do município ou mesmo do estado em que reside.
Independentemente da motivação da viagem - seja a busca de tratamento médico
em centros especializados. sejam meros compromissos' familiares. sociais. ou
simples oportunidades de lazer a que todos temos direito - a verdade é que, em
qualquer caso. o lato de realizá-Ia contribui para mantê-lo ativo e participante.
evitando o desânimo e o sua marginalização.

E, não sendo frcqüemes. admite-se que as viagens dos idosos pouco ou
nenhum impacto teriam sobte as receitas operacíooais dos sistemas de transporte
que passarão a conviver com li nova gravidade. De resto, entendemos que 11
satisfação e as oponunidad.'S que lhes estaremos proporcionando no acaso de
suas vidas superarão.em muito o risco de pcqu."I\Os desajustes circunstanciais que
a medida possa acanetar nas Iinan~ das empresas transponadoms. Além de
pouco relevames. a experiência com as gratuidade> vigemes em outros segmentos
do transpone de passageiros demonstra serem us eventuais desequilíbrios
lacilmente comornávcis pur mclo de mccanismos ti disposição dos poderes
coneedemes dos serviços. Dai porque estamos propondo a ampliação dos efeitos
da gratuidade prevista no § do art. 230 da Constituição Federal. de modo a ineluir
também a utilização dos segmentos intennunicipal e imerestadual. Ao lado dos
transportes terrestres - alternativa predominante neste Pais - lazemos' constlll"
menção explícita ao transporte hidroviário, haja vista tratar-se de componeme
que, em detenninadas regiões, tem destacada importância no atendimento à
demanda de transporte de passageiros. .

Para vê-Ia aprovada, esperamos que a presente Proposta de Emenda à
Constituieão possa merecer o apoio doo ilnslTcs parlamentares.

;SGM - Seção de Atas (R: 6007)
I

10711l197IM3'12
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orrcio n! 238197
Brasília. 07,de novembro de 1997.

172 assinaturas válidas;
007 aS1linatufàs que não conferem: e
001 assinatura de Deputado licenciado.

Atenciosamente,

RJ
RO

MG
PI

SC

MA
SP

CE
MA

BA

ES

PE

MG
SC

AP

MG

BA

PE
SP

RJ

BA

PA
MT

MG

SP
SP

se
PE

MG

SP
PB

PE

RS
PE

MG

PPB

PDT

PFL
PFL

PFL

PFL
PSDB

PFL
PSDB

PSDB
PMDB

PPB

PMDB
PDT

PFL

PCDOB

PDT

PPB
PSDB

PPB

PMDB
PCDOB

PMDB

PT
PSDB

PPB
PMDB

PSB
p'SDB

PMDB

PSDB

PSDB

PMDB
PDT

PMDB

Assinaturas que Não Conferem
1 ALCIONE ATHAYDE
2 EURipEDES MIRANDA

3 JAIME MARTINS
4 PAES LANDIM

5 PAULO BORNHAUSEN
6 SARNEY FILHO

7 WELSON GASPARINI

145 ROBERTO PESSOA
146 ROBERTO ROCHA

147 ROBERTO SANTOS
148 ROBERTO VALADÃO

149 SALATIEL CARVALHO

150 SARAIVA FELIPE
151 SERAFIM VENZON
152 SÉRGIO BARCELLOS

153 SÉRGIO MIRANDA

154 SEVERIANO ALVES

155 SEVERINO CAVALCANTI
156 SILVIO TORRES

157 SIMÃO SESSIM

158 SIMARA ELLERY
159 SOCORRO GOMES
160 TETE BEZERRA

161 TILDEN SANTIAGO

162 TUGAANGERAMI
163 USHITARO KAMIA

164 VALDIR COLATTO

165 VICENTE ANDRÉ GOMES
166 \fITTORIO MEDIOLl

167 WAGNER ROSSI
168 WILSON BRAGA

169 WILSON CAMPOS
170 WILSON CIGNACHI

,171 WOLNEY QUEIROZ

172 ZAIRE REZENDE

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
ELISEU PADILHA PMDB RS

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

CREIA

/
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição. dâ Senhora Deputada Socorro Gomes, Senhor Deputado Aldo Rebelo e
outros, que "Dá nova redação ao § 2" do ar!. 230, da Constituição Federal",
contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

PFL BA

PFL RJ

PTB SP
PSDB SP

PPB PR

PMDB PB

PT SP
PFL PE

PT CE

PSB SP

PSDB AL

PPB RJ

PTB MG

PSTU RJ

PSDB RR

PPB RR

PL ES

PFL ES

PPB AM

PSDB SP

PMDB SP

PSDB MA

PSDB GO

PMDB MG

PT RJ

PT DF

PTB GO
PSDB MS

PMDB PR

PFL TO

PFL PE

PT RJ

PSDB RO

PFL MA

PSDB MG

PTB SP

PPB PR

PSB PE

PMDB RS

PSDB PR

PSDB PA

PSDB MG

PFL Ae

PTB RS

PFL AM

PFL SC
PSDB RJ

PT RS

PMDB RS

PL GO
PPB PE
PMDB MA

P.8.B .. .. SE

PTB MG
PMDB CE
PPB BA

PSDB CE

PSB AP
PFL MG

PMDB AC
PCDOB PR

PSB PE
PFL PE

PMDB PB

99 LUIZ FERNANDO
100 LUIZ MÁXIMO

101 MARCELO BARBIERI

102 MARcIA MARINHO

103 MARCONI PERILLO
104 MARCOS LIMA
105 MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES

106 MARIA LAURA

107 MARIA VALADÃO
108 MARISA SERRANO
109 MAURICIO REQUIÃO

110 MELQUIADES NETO

111 MENDONÇA FILHO
112 MILTON TEMER
~13 MOISÉS BENNESBY

114 NAN SOUZA
115 NARCIO RODRIGUES
116 NELSON MARQUEZELLI
117 NELSON MEURER

118 NILSON GIBSON
119 ODACIR KLEIN
120 ODILlO BALBINOTTI

121 oLAvlo ROCHA

122 OSMÃNIO PEREIRA
123 OSMIR LIMA
124 OSVALDO BIOLCHI

125 PAUDERNEY AVELlNO

·128 PAULO BAUER
, 127 PAU'LO FEIJÓ

128 PAULO PAIM

129 PAULO RITZEL

130 PEDRO CANEDO
131 PEDRO CORREA

132 PEDRO NOVAIS
133 PEDRO VALADARES

134 PHILEMON RODRIGUES'
135 PINfiEIRO..LANDIM
136 PRISCO VIANA

137 RAIMUNDO GOMES OE MATOS

138 RAQUEL CAPIBERIBE

139 RAUL BELÉM
140 REGINA L1NO

141 RICARDO GOMYDE

142 RICARDO HERÁCLIO
143 ROBERTO FONTES
144 ROBERTO PAULINO

81 JOSÉ CARLOS ALELUIA

82 JOSÉ CARLOS COUTINHO

83 JOSÉ COIMBRA
84 JOSÉ DE ABREU

85 'JOSÉ JANENE

88 JOSÉ LUIZ CLEROT
87 JOSÉ MACHADO
88 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

89 JOSÉ PIMENTEL

90 JOSÉ PINOTTI
91 JOSÉ THOMAZ NONÓ

92 LAPROVITA VIEIRA

93 LEOPOLDO BESSONE
94 L1NDBERG FARIAS
95 LUCIANO CASTRO'

96 LUIS BARBOSA

97 LUIZ BUAIZ
98 Li.JIZ DURÃO



Dezembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 13 41681

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

•• a ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• .

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

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

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

.............................................................................................................o"

Art. 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de ampa
rar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida. .

§ 10 _Os programas de amparo aos idosos serão executados pre
ferencialmente em seus lares.

§ 20
_ Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratu!-

dade dos transportes coleLÍvos urbanos. -
......, .
................................................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 550, DE 1997

(Do Sr. Antônio Feijão e Outros)

DA nova redaç!o ao art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, altera o prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus e dá outras providências.

(A COMISSIO DE CONSTITUIÇIO E JUSTIÇA E DE REDAÇlO)

As Mesas da CAmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art.
60, § 3· da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constltuclonal:

O art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redaçAo: .

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas
caracteristicas de área livre de comércio, de exportação e'importaçãO;-e
de incentivos fiscais, até o ano 2030. '

. Parágrafo Único. Somente por lei complementar podem ser
modIficados os critérios que disciplinam ou venham a disciplinar a
aprovação dos projetas na Zona Franca de Manaus.

JUSTIFICATIVA:

assistir dentro de em breve um forte process.o, pelas indústria do Sudeste e do Sul e
do exterior, de vampirização do seu Parque Industrial.

A Zona Franca de Manaus, único exemplo de modernidade
industrial que a Hiléia de Humbold, conheceu nos últimos 5 sécUlos, transformou-se
em fórmula inédita e solução apropriada, capazes de construir um modelo único de
unillo da força econômica ao tenro e incipiente desenvolvimento sustentável
regional. Pela segunda vez, em quatro séculos de sua história, o Poder Central do
Brasil se preocupa, nIlo com o que vai gastar na Região, mas ao contrário com o
que a Amazônia está produzindo e auferindo em benefícios sociais.

~ fundamental que se diga á Nação que nllo há equilibrio e
unillo de Estados sem que exista a contrapartida do equilíbrio das forças politícas
ante o poder e até mesmo o domínio econômico. Se o Sul e Sudeste são hoje mais
populosos e desenvolvidos, houve uma trabalho conjunto da Federação ao longo
desses cinco séculos de história do Brasil. E se o Norte, não merece, na visão dos
protagonistas do combate á Zona Franca de Manaus e ás Áreas de Livre Comércio
nas regiões de fronteira, continuar como é, não serão alguns poucos feudos
econômicos do Brasil que irão defletir os rumos da história e ameaçar uma união
que poderá favorecer a todos os amazônidas, especialmente ao Brasil, quando pode
preservar 20% do espaço verde da Biosfera. A Zona Franca de Manaus é o mais
perfeito programa de dafesa ambiental e ecológica que o Homem já implantou na
Amazônia.

A Nação precisa Ter consciência que a ZFM n/lo nascolt
grande e muito menos é um produto acabado, fruto de incentivos fiscais. Há urna
história de pioneirismo, riscos e muita competência. lá menos de 10% de sau PIB,
são prateleiras e vitrines de importados pois mais de 90% silo oriundos de indústrias
que se instalaram num pólo industlial incentivado, que se revelou competitivo, mas
necessijando se modernizar. Para cada 2 dólares importados há um agregamento
de mais sete em território brasileiro comprando insumos e produtos nacionais
produzidos fora da Região Norte e, primordialmente, gerando empregos na
Amazônia e muito mais no Brasil, em especial no·Sul e Sudeste.

A Zona Franca de Manaus deve ser vista corno uma fonna
barata e irtelígente que a União encontrou para tentar quitar sua dívide com a
região. Nilo petas receitas cambiais que ela gerou no passado, quando respondia
por 94% da produç/lo mundial de borracha. O Tesouro Nacional optou por trocar
receita tributária por resultados econàmicos. A experiência, do ponto de vista
econômico já deu certo e representa um património dos brasileiros, mas tem que
gerar contra partida social mais abrangente e permeável e, principalmente, para toda
a Amazônia, pois poderá desenvolvê-Ia sem ofender o meio ambiente. Ê a
economia ecológica. O Brasil cade alguns impostos e a Amazônia retribui com
oxigênio.

Finalmente, e ressalvada a sua importância em -gerar
outras economias na Amazônia, podemos concluir que a Zona Franca Manaus é
um projeto geopolítico e econômico vitorioso no que respeita ao setor industrial,
haja vista o desempenho das empresas ali estebelecidas. As dificuldades e os
sobressaltos por que passa, com certa freqüência, nIlo se devem substancialmente
ao processo de globalízaç!o da economia brasileira, que afete também empresas

. situadas em regiões mais desenvolvidas do Pars, mas à instabilidade institucional
causada por experimentos normativos de índole infra-constitucional e infrelegal,
tentados ou levados a efeito por agentes da Administração, no âmbito federal e
estadual, bem assim à falta de qualquer tentativa de planejamento das ações
governamentais, em nível federal ou estadual.

Por tudo isso é preciso dar ao capital o seu mais desejado
sócio - estabilidade e garantias das regras. Ê este o fundamento e objetivo desta
proposta de emenda à Constituição.

SALA DAS SESSOES, emjl de ,I-V'- :JVJ·l::J de 1997

DEPUTA~O

CÂMARA DOS DElP'UTADOS

Tipo ~. Proposiçlo: PEC

Autor d. PropoaiçJo: ANTONIO FEIJÃO E OUTROS

Dota de Apresentlçlo: 11111197

E.entl: Dá nova re~o ao artigo 40 do At" das Dísposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a1tem o

o quê é mais importante na Amazônia? A natureza? A
resposta é, sem dúvida, as pessolj~ que nela VIYl3m, pOIS s~o estas que a

conservam e a destroem. Nela nada será cons\rÚído ou conservado sem levar-se
em conta o MUNDO HUMANO que lá está.

Por que prorrogar o prazo de duração dos incentivos fiscais da
Zona Franca de Manaus. Porque o seu distrito Industrial é formado .por um
aglomeradO de empresas nacionais e multinacionais que precisam de esta.bllidad~~
garantias de prazos para investirem na modernização de seus. parques IOdustria!s
afim de poderem competir com este co"'!plexo mundo ~a globalJzação da economia
dos Continentes. Aquele parque industrial (ZFM) é o Invólucro do gra~ coteMo
social que representa hoje a Zona Franca de Manaus para a.~Ia. Se nllo
dermos estas garantias de forma e de tempo para sua sobreVIVência , poderemOs

iSGM - Seçio de Atas (R: 6007)
\13111197 11 :~9:~3

·-éonferência de Assinatura.I
. PíaiM: {lIlIl
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prIZO de vigência da Zona Fmnca de Manaus e dá outras 52 EMERSON OLAVO PIRES PSDB RO
providências. 53 EMíLIO ASSMAR PPB AC

....1AJaIJlat1lru sur..leal..: SIM 54 ERALDO TRINDADE PPB AP
Totais de Assinllu".: iCOnfirmadaS 183i 55 EULER RIBEIRO PFL f>M

INão Conferem 003. 66 EURICO MIRANDA PPB RJ
ILicenciados 001: 57 FÁTIMA PELAES PSDB AP

IRepetidaS ~ 58 FERNANDO FERRO PT PE
000; 59 FERNÁNDO GABEIRA PV RJ,ilegíveis

'60 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
61 FEUROSA PSDB ES
62 FLÁVIO DERZI PPB MS

Assinaturas Confirmadas 63 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR
64 GERALDO PASTANA PT PA

1 ABELARDO LUPION PFL PR 65 GERSON PERES PPB PA
2 ADELSON RIBEIRO PSDB SE 66 GERVÁSIO OLIVEIRA PDT AP
'3 ADEMIR LUCAS PSDB MG

:. ADYLSON MonA PPB RS 67 GILNEY VIANA PT MT

AÉCIO NEVES PSDB MG 68 GONZAGA MOTA PMDB CE
5

ALBÉRICO FILHO PMDB MA 69 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
6

ALBERTO GOLDMAN PSDB SP 70 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
7

ALCESTE ALMEIDA PMDB RR 71 HERCULANO ANGHINEnl PPB MG
8 HILÁRIO COIMBRA

ALDO REBELO PCDOB SP 72 PSDB PA
9 INÁCIO ARRUDA

ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB SP 73 PCDOB CE
10 INOCÊNCIO OLIVEIRA

ALZIRA ÉWERTON PSDB NIl 74 PFL PE
11

ANíBAL GOMES PSDB CE 75 ISRAEL PINHEIRO PTB MG
12

ANIVALDO VALE PSDB PA 76 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB
13

ANTONIO BALHMANN PSDB CE 77 JAIME FERNANDES PFL BA
14

ANTONIO BRASIL PMDB PA 78 JAIME MARTINS PFL MG
15

ANTONIO FEIJÃO PSDB AP 79 JAIR BOLSONARO PPB RJ
16 J'oÃO CARLOS BACELAR

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PL MA 80 PFL BA
17 JOÃO FAUSTINO

ANTONIO JORGE PFL TO 81 PSDB RN
18 JOÃO HENRIQUE

ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP 82 PMDB PI
19 JOÃO LEÃO

ARNON BEZERRA PSDB CE 83 PSDB BA
20 JOÃO MENDES

ARTHUR VIRGILlO PSDB AM 84 PPB RJ
21 85 JOÃO THOMÉ MESTRINHO PMDB AM
22 ASDRÚBALBENTES PMDB PA 86 JOÃO TOTA PPB AC
23 ÁTILA LINS PFL AM 87 JORGE TADEU MUDALEN PPB SP
24 AUGUSTO FARIAS PFL AL 88 JOSÉ ANíBAL PSDB SP
25 B.SÁ PSDB PI 89 JOSÉ BORBA PTB PR
26 BENEDITO DOMINGOS PPB DF 90 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
27 BENEDITO GUIMARÃES PPB PA 91 JOSÉ L1NHARES PPB CE
28 BENITO GAMA PFL BA 92 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
29 BETINHO ROSADO PFL RN 93 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB
30 CANDINHO MAnos PSDB RJ 94 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
31 CARLOS AIRTON PPB AC 95 JOSÉ ROCHA PFL BA
32 CARLOS MELLES PFL MG 96 JOSÉ THOMAZ NONO PSDB AL
33 CARLOS SANTANA PT RJ 97 JOVAIR ARANTES PSDB GO
34 CECI CUNHA PSDB AL 98 LEONIDAS CRISTINO PPS CE
35 CÉLIA MENDES PPB AC 99 LEOPOLDO BESSONE PTB MG
36 CELSO RUSSOMANNO PPB SP 100 LUCIANO CASTRO PSDB RR
37 CHICÃO BRIGlpO PMDB AC 101 LUCIANO PIZZAno PFL PR
38 CIPRIANO CORREIA PSDB RN 102 LUCIANO ZICA PT SP
39 CLÁUDIO CHAVES PFL AM 103 LUIS BARBOSA PPB RR
40 CONFÚCIO MOURA PMCB RO 104 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
41 COSTA FERREIRA PFL MA 1,05 LUIZ DURÃO PFL ES
42 CUNHA LIMA PPB SP 106 LUIZ FERNANDO PPB AM
43 DAVI ALVES SILVA PPB MA 107 MAGNO BACELAR PFL MA
44 DILCEU SPERAFICO PPB PR 108 MARÇAL FILHO PSDB MS
45 DILSO SPERAFICO PSDB MS 109 MARCOS LIMA PMDB MG
4\6 DOMINGOS LEONELLI PSB BA 110 MARINHA RAUPP PSDB RO
47 . DUILlO PISANESCHI PTB SP 111 MÁRIO CAVALLAZZI PPB SC
48 'ELCIONE BARBALHO PMDB PA 112 MÁRIO MARTINS PMDB PA
49 ELIAS MURAD PSDB MG 113 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA
50 ELISEU RESENDE PFL MG 114 MARISASERRANO PSDB MS
51 ELTON ROHNELT PFL RR 115 MARQUINHO CHEDlD PSD ~P

116 MAURO FECURY PFl MA
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117 MAURO LOPES
118 MENDONÇA FILHO
119 MOISÉS BENNESBY
120 MOISES L1PNIK
121 MOREIRA FRANCO
122 MURILO DOMINGOS
123 MURILO PINHEIRO
124 MUSSA DEMES
125 NAIR XAVIER LOBO
126 NAN SOUZA
127 NARCIO RODRIGUES
128 NELSON HARTER
129 NELSON MARQUEZELLI
130 NELSON MEURER
131 NELSON OTOCH
132 NELSON TRAD
133 NICIAS RIBEIRO
134 NILSON GIBSON
135 NILTON BAIANO
136 OCTÁVIO ELlslO
137 oLAvlO ROCHA
138 OSrMNIO PEREIRA
139 OSMIR LIMA
140 OSVALDO BIOLCHI
141 OSVALDO REIS
142 PAUDERNEY AVELlNO
143 PAULO CORDEIRO
144 PAULO HESLANDER
145 PAULO ROCHA
146 PEDRO NOVAIS
147 PEDRO VALADARES
148 PIMENTEL GOMES
149 PINHEIRO LANDIM
150 RENATO JOHNSSON
151 ROBÉRIO ARAÚJO
152 ROBERTO BRANT
153 ROBERTO PESSOA
154 ROBERTO SANTOS
155 RODRIGUES PALMA
156 ROGÉRIO SILVA

157 ROMMEL FEIJÓ
158 RUBEM MEDIN'\
159 SALOMÃO CRUZ
160 SARNEY FILHO
161 SEBASTIÃO MADEIRA
162 SERAFIM VENZON
163 SÉRGIO BARCELLOS
164 SÉRGIO NAYA
165 SILAS BRASILEIRO
166 SILVIO TORRES
167 SIMARA ELLERY,
168 SOCORRO GOMES
169 TETE BEZERRA
170 UBIRATAN AGUIAR
171 UDSON BANDEIRA
172 ~AJ..DENOR GUEDES
173 VALDIR COLATTO
174 VIC PIRES FRANCO
175 VICENTE ANDRÉ GOMES
176 VICENTE ARRUDA
177 VITTORIO MEDIOLl
178 WELlNTON FAGUNDES
179 WERNER WANDERER
180 WILSON BRAGA
181 WILSON CAMPOS

PMOB MG SECRETARIA-GERAL DA MESA

PFL PE
Seção de Atas .

PSOB RO Ofício n°,«I:\./97

PL RR Brasília, 13 de novembro de 1997.
PMOB RJ Senhor S.ecretário-Geral:

PTB MT . . Comunico a vosSa Senhoria que a Proposta de Emenda á
PFL AP Constituição, do Senhor ~putado AntOnio Feijio e outros, que "Di nova mtaçlo ao

PFL PI
artigo -lO do Ato das DIsposições Constitucionais Transitórias da Constltulçlo
Fed~ral. ~Ite~ o p~o d~ vigência ~a Zona Franca de Manaus e di outras

PMOB GO provld~nclall. contem numero suficiente de signatários, constando a referida
PFL MA

proposição de:

PSOB MG
183 assinaturas válidas:
003 assinaturas que não conferem;

PMOB RS 013 assinaturas repelidas e
PTB SP 001 assinatura de deputado licenciado.

PPB PR Atenciosap!ente,

PSOB CE
PTB MS
PSOB PA
PSB PE
PPB ES
PSDB f.1G
PSOB PA
PSDB MG A Sua Senhoria o Senhor

Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
PFL AC Secrelário-Geral da Mesa
PTB RS NESTA
PPB TO
PFL AM'
PFL PR Assinaturas que Nio Conferem
PTB MG 1 ALBERTO SILVA PMOB PI
PT PA 2 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA
PMOB MA 3 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
PSB SE
PPS CE

Assinaturas que Nio Conferem RepetidasPMOB CE
PSOB PR ALBERTO SILVA PMOB PI

PPB RR
PSDB MG Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
PFL CE
PSOB 1 IBER~ FERR~IRA PPB RN

BA
PTB MT 182 YEDA CRUS!US PSOB RS
PFL MT 183 ZILA BEZERRA PFL AC
PSOB CE
PFL RJ Assinaturas Confirmadas Repetidas
PSDB RR
PFl MA 1 ABELARDO LUPION 'PFL PR

PSOB. MA 2 AOELSON RIBEIRO PSOB SE

POT SC 3 ADEMIR LUCAS ,PSOB MG

PFL AP 4 A~>,LSON MOTTA PPB RS

PPB MG 5 AECIONEVES PSOB MG

PMOB MG 6 ALBÉRICO FILHO PMOB MA

PSOB SP 7 ALBERTO GqLDMAN PSOB SP

PMDB BA 8 ALCESTE: ALMEIDA PMOB RR

PCOOB PA 9 ALDO REBELO peOOB SP

PMOB MT 10 ALOYSIO NUNES FERRElr_ "'''-a SP

PSOB CE 11 ALZIRA ÉWERTON .:iOB AM

PMOB TO 12 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP

PPB AP
PMOB SC
PFL PA "LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
PSB PE COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"
PSOB CE

CONSTITmçÃOPSOB MG
PL MT DA
PFL PR

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASILPSOB PB
PSOB PE 1988...................................................................................................................~, ..../
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

As Mesas da'Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Art. 1° Ao Ato das Di.posições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal
de 1988 é acrescido o seguinte artigo:

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

"Art. 75. Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão
unicarneralmente em Assembléia Nacional Constituinte. livre e soberana, no dia 1° de
levereiro de 1999, na sede de Congresso Nacional.

§ 1° O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembléia Nacional
ConstÍfuinte e dirigirá a sessão de eleição de seu Presidente.

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituiç,ão poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos

Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maiona relativa de seus membros.

§ 1° - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
ntervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° - A proposta será discutida e' votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° - A emenda à Constituição será pro\Ilulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número de ordem.

§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.

§ 2° Os trabalhos constituintes ficarão restritos aos artigos 14, 16, 17.21 a 2~., 30, 145
a 162 e conexos. da Constituição Federal.

§ )0 Para efeito do disposto no parágrafo anterior. con5iderar-se~â matéria conexa a
noona constitucional comum àqueles dispositivos. isoladamente ou combinados, em
requerimento subscrito por um terço e aprovado por tres quintos dos membros da
Assembléia.
§ 4 • A Assembléia Nacional Constituinte será dissolvida em 31 de dezembro de 1999,
56Ívo se a maioria absoluta dos seus membros decidir prorrogá-la. por uma imica vez,
por prazo determinado não superior a noventa sessões.

§ 50 As Emendas á Constituição, decorrentes do disposto neste artigo, serão
promulgadas depois da aprovação de seu texto em dois turnos de discussão e votação,
pela maioria absoluta dos Membros da Assembléia Nacional Constituinte".

JUSTIFICATIVA

Emprego, salário, taxas de juros, desenvolvimento, saúde e educação públicas,
são preocupaçães comuns aos~discursos de todos os partidos políticos repr_ntados
no Congresso Nacional. .-UI J.

Outra unanimidade ocorre quanto ao caminho a percorrer para assegurar
expectativas melhores que as atuais á população. Sem equilibrio fiscal não há solução,
sequer, para garantir a estabilidade da moeda e o fim da inflação descontrolada.

Tainbém na organização politica persistem falhas que dificultam a consolidação
da vida partidária.

ATO DAS DISPOSIÇÚES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

É, portanto. objetivo d sta PEC, retificar deI" "ações produzidas, pelo tempo,
ao texto constitucionaJ, nos as eetos assinalados.

Sala das Sessões, 21 d outubro de 1997

Deputa Mir):! Teixeira

Confer@ncia de Auinaturas
• Pizina: 0011

\Confirrnadas 28?J
.Nao Conferem 0041
Licenciados 0001
1Repelidas 03TI
\lIegiveis 0011

Tipo da Proposiçlo: PEC

Autor da Propo.içlo: MIRO TEIXEIRA E OUTROS

nata de Apresentaçlo: 13/11197

Ementa: Convoca Assembléia Nacional Constituinte a partir de i' de
fcvcll:iro de 1999.

POlIllui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de As.inaturas:

SGM - Seção de Atas (R: 6007)

I8I1I19711:3S:37 .

PROPOSTA DE EMENDA À C'ONSTITUIÇÃO
N! 554, DE 1997

( Do Sr. Miro Teixeira e outros)

Art. 40 - É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas
características de área livre de comércio, de exportação.,: importação, --------------------------
e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da CÂMARA ][)lOS DEPUTADOS :=:J
promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados
os critérios que discipI:naram ou 'tenham a disciplinar a ~prováção

dos projetos na Zona Franca de Manaus.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

Convoca Assembléia Nacional Constituinte a partir de 1° de 'fevereiro de 1999.
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Assinaturas Confirmadas 64 DARClslO PERONDI PMDB RS

PI"L PR 65 DE VELASCO PRONA SP1 ABELARDO LUPION
PB 66 DEJANDIR DALPASQUALE PMDB se2 ADAUTO PEREIRA PFL

PSDB SE 67 DILCEU SPERAFICO PPB PR3 ADELSON RIBEIRO
ES 68. DILSO SPERAFICO PSDB MSADELSON SALVADOR PMDB4
PE 69 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PRPFL5 ADEMIR CUNHA
MG 70 DOLORES NUNES PFL TOPSDB6 ADEMIR LUCAS
SP 71 DUILIO PISANESCHI PTB SPADHEMAR DE.BARROS FILHO PPB7
RS 72 EDINHO ARAÚJO PMDB SPPSDB8 ADROALDO STRECK
RS 73 EOINHOBEZ PMO~. SCADYLSON MOTTA PPB9
RS 74 EDISON ANDRINO PMDB SCPDTJO AIRTON DIPP

PMDB MA 75 EDUARDO JORGE PT SP11 ALBÉRICO FILHO
SP 76 EFRAIM MORAIS PFL PBALBERTO GOLDMAN PSDB12
PI ELCIONE BARBALHO P~DB PA13 ALBERTO SILVA PMDB 77

ALCIONE ATHAYDE PPB RJ 78 ELIAS MURAD .PSOB MG14
RJ ELlSEU MOURA PL MAALDIR CABRAL PFL 7915
PR ELlSEU RESENDE PFL MGALEXANDRE CERANTO PFL 8016
RJ EMERSON OLAVO PIRES PSOB RO17 ALEXANDRE SANTOS PSOB 81

.ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDe SP 82 EMILIO ASSMAR PPB AC18
ANIVALDO VALE PSDB PA 83 ENIOBACCI PDT RS19

PA ENIVALDO RIBEIRO PPB PB20 ANTONIO BRASIL PMDB 84
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP 85 ERALDO TRINDADE PPB AP21

EUJÁCIO SIMOES PL BA86
22 .ANTONIO DO VALLE PMDB MG 87 EURICO MIRANDA PPB RJ
23 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP 88 EUR(PEDES MIRANDA PDT RO
24 ANTONIO GERALDO PFL PE 89 EZIOIO PINHEIRO PSDB RS
25 ANTONIO JOAQUIM PDT MT 90 FÁTlMAPELAES PSDB AP
26 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PL MA 91 FERNANDO DINIZ PMDB MG
27 ANTONIO JORGE PFL TO 92 FERNANDO GABElRA PV RJ
28 ANTONIO UENO PFL PR 93 FERNANDO LYRA PSB PE
29 ARACELY DE PAULA PF,L MG 94 FERNANDO RIBAS CARLI PPB PR
30 ARLINDO VARGAS PTB RS '95 ·FERNANOO ZUPPO PDT SP
31 ARMANDO ABILIO PMDB PB 96 FEU ROSA PSOB ES
32 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP 97 FIRMO DE CASTRO PSDB CE
33 ARNALDO MADEIRA PSDB SP 98 FLAVIO DERZI PPB MS
34 AROLDO CEDRAZ PFL BA 99 FRANCISCO HORTA PFL MG
35 ARTHUR VIRGiLlO PSDB AM 100 FRANCISCO RODRIGUES f2TB RR
36 ASDRÚBAL BENTES PMDB PA 101 FREIRE JÚNIOR PMOa TO
37· AUGUSTO FARIAS PFL AL 102 GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB BA
38 AUGUSTO VIVEIROS PFL RN 103 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MG
39 B.SÁ PSDB PI 104 GERMANO RIGOTTO PMDB RS
40 BASiLIO VILLANI PSDB PR 105 GILVAN FREIRE PSB PB
41 BENEDITO DOMINGOS PPB DF 106 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
42 BENEDITO GUIMARÃES PPB PA 107 GONZAGA MOTA PMDB CE
43 BENITO GAMA PFL BA 108 HERACLITO FORTES PFL PI
44 BETINHO ROSADO PFL RN 109 HUGO BIEHL PPB se
45 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG 110 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG
46 CANDINHO MATTOS PSOB RJ 111 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE
47 CARLOS AIRTON PPB AC 1'12 ISRAEL PINHEIRO PTB MG
48 CARLOS ALBERTO PSOB RN 113 ITAMARSERPA PSOB 'RJ
49 CARLOS'CARDINAL PDT RS' 114 IVANORO CUNHA LIMA PMOB PB
50 CARLOS MAGNO PFL SE 115 JAIME FERNANDES PFL BA
51 CARLOS MELLES PFL MG 116 JAIME MARTINS PFL MG
52 CARLOS MENDES PMOB GO 117 JAIR SOARES PPB RS
'53 CECI CUNHA:. PSOB AL 118 JAIRO Ali PFL BA
54 CHICÃO BRIGIDO PMOB AC 119 JAIRO CARN~RO PFL BA
55 CIDINHA CAMPOS PDT RJ 120 JÁRB,t(s LIMA' • PPB RS
56 CIRO NOGUEIRA PFL PI 121 JAYME SANTANA PSOB MA
57 CLAUDIO CAJADO PFL .BA 122 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
58 cLAUDIO CHAVES PFL AM 123 JOÃO IENSEN PPB PR
59 CLEONÂNCIO FONSECA PMDB SE 124 JOÃO LEÃO PSDB BA
60 COLBERT MARTINS PPS BA 125 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
61 CONFÚCIO MOURA PMDB RO 126 JOÃO MELLÃO NETO PFL SP
62 CORIOLANO SALES POT BA 127 JOÃO MENDES PPB RJ
63 DANILO DE CASTRO .PSOB MG 128 JONIVAL LUCAS pFL BA
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129 JORGE TADEU MUDAlEN PPB SP 195 NELSON OTOCH PSDB CE
130 JORGE WILSON PMDB RJ 196 NESTOR DUARTE PSDB BA
131 JOSÉ AlDEMIR PMDB PB 197 NEUTO DE CONTO PMDB SC
132 JOSÉANIBAl PSOB SP 198 NILSON GIBSON PSB PE
133 JOSÉ AUGUSTO PPS SP 199 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ
134 JOSÉ BORBA PTB PR 200 ODACIR KLEIN PMDB RS
135 JOSÉ COIMBRA PTB SP 201 oLAvlo ROCHA PSDB PA
136 JOSÉ DE ABREU PSOB SP 202 ORCINO GONÇALVES PMOB GO
137 JOSÉ GENOINO PT SP 203 OSCAR GOLDONI PMOB MS
138 JOSÉ JORGE PFL PE 204 OSMÂNJO PEREIRA PSDB MG
139 JOSÉ LOURENÇO PFL BA 205 OSÓRIO ADRIANO PFL DF
.140 JOSÉ MAURIcIO PDT RJ
141 JOSÉ PINOTII PSB SP

206 OSVALDO BIOLCHI PTB RS

142 JOSÉ REZENDE PPB MG
207 OSVALDO COELHO PFL PE

143 JOSÉ ROCHA PFL BA
208 OSVALDO REIS PPB TO

144 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL MG
209 PAES LANDIM PFL PI

145 JOSÉ THOMAZ NONO PSDB Al
210 PAUDERNEY AVELINO PFL AM

146 KOYUIHA PSDB SP
211 PAULO BAUER PFL SC

147 LAMARTINE POSELLA PPB SP
212 PAULO BORNHAUSEN _PFL SC

148 LAPROVITA VIEIRA PPB RJ
213 PAULO CORDEIRO PFL PR

149 LAURA CARNEIRO PFL RJ
214 PAULO FEIJÓ PSDB RJ

150 LEONIDAS CRISTINO PPS CE
215 PAULO GOUV~ PFL SC

151 LEUR LOMANTO PFL BA
216 PAULO HESLANDER PTB MG

152 LIDIAQUINAN PMDB GO
217 PAULO LIMA PFL SP

153 LIMA NETTO PFL RJ
218 PAULO LUSTOSA PMOB CE

154 LUCIANO CASTRO PSDB RR
219 PAULO MOURÃO PSOB TO

155 LUCIANO PIZZATTO PFL PR 220 PAULO RITZEL PMOB RS

156 LUIS EDUARDO PFL BA 221 PEDRO CANEDO PL GO

157 LuIs ROBERTO PONTE PMÓB- RS -222 PEDRO NOVAIS -?M09- MA'
156 LUIZ BRAGA PFL BA 223 PHILEMON RODRIGUES PTB MG

159 LUIZ BUAIZ PL ES 224 PIMENTEL GOMES PPS CE
160 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR 225 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
161 LUIZ EDUARDO GREENHAlGH PT SP 226 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB CE
162 LUIZ MÁXIMO PSDB SP 227 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
163 LUIZ MOREIRA PFL BA 228 RAUL BELÉM PFL MG
164 LUIZ PIAUHYLINO PSDB PE 229 REGINA UNO PMDB AC
165 MAGNO BACELAR PFL MA 230 RENATO JOHNSSON PSDB PR
166 MALULY NETTO PFL SP 231 RICARDO RIQUE PMDB PB
167 MANOEL CASTRO PFL BA 232 RITA CAMATA PMDB ES
168 MÁRCIA MARINHO PSOB MA :;l33 ROBERTO BALESTRA PPB GO
169 MÁRCIO REiNAlDO MOREIRA PPB MG 234 ROBERTO PESSOA PFL CE
170 MARCONI PERILLO PSDB GO 235 ROBERTO SANTOS PSDB BA
171 MARCOS LIMA PMOB MG 236 ROBERTO VALADÃO PMDB ES

172 MARCOS VINIcIUS DE CAMPOS PFL SP 237 ROBSON TUMA PFL SP
173 MARIA ELVIRA PMOB MG 238 RODRIGUES PALMA PTB MT
174 MARILU GUIMARÃES PFL MS .239 ROLAND LAVIGNE PFL BA

175 MÁRIO DE OLIVEIRA PPB MG 240 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE

176 MÁRIO MARTINS PMDB PA 241 RONALDO PERIM PMDB MG

1n MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA 242 RONALDO SANTOS PSDB RJ

178 MARISASERRANO PSDB MS 243 RUBEM MEDINA PFL RJ

179 MARQUINHO CHEDID PSD SP 244 RUBENS COSAC PMDB GO

180 MAURICIO REQUIÃO PMDB PR 245 SALOMÃO CRUZ PSDB RR

181 MAURO LOPES PMDB MG 246 SALVADORZIMBAlDI PSDB SP

182 MELQUIADES NETO PFL TO 247 SANDRO MABEL PMDB GO

183 MIRO TEIXEIRA PDT RJ 248 SARNEY FILHO PFL MA

184 MOACIR MICHELETTO PMDB PR 249 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA

185 MOISÉS BENNESBY PSDB RO 250 SERAFIM VENZON PDT SC

.186 MURILO DOMINGOS PTB MT 251 SERGIO AROUCA PPS RJ

187 MURILO PINHEIRO PFL AP 252 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
168 NAIR XAVIER LOBO PMOB GO 253 SÉRGIO CARNEIRO POT BA
189 NARCIO RODRIGUES PSDB MG 254 SÉRGIO NAYA PPB MG
190 NEDSON MICHELETI PT PR 255 SEVERIANO ALVES POT BA
191 NEIVA MOREIRA PDT MA 256 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
192 NELSON HARTER PMDB RS 257 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
193 NELSON MARQUEZELLI PTB SP 258 SILVERNANI SANTOS PFL RO
194 NELSON MEURER PPB PR 259 SiLVIO PESSOA PMDB PE
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260 SILVIO TORRES PSDB SP
261 SIMARA ELLERV PMDB BA
262 TETE BEZERRA PMDB MT
263 TUGA ANGERAMI PSDB SP
264 UBIRATAN AGUIAR PSDB CE
265 URSICINO QUEIROZ PFL BA
266 VADÃO GOMES PPB SP
267 VALDENOR GUEDES PPB AP
268 VALDIR COLATTO PMDB SC
269 VANESSA FEUPPE PFL RJ
270 VIC PIRES FRANCO PFL PA
271 VICENTE ARRUDA PSDB CE
272 VICENTE CASCIONE PTB SP
273 VILMAR ROCHA ~FL GO
274 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
275 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG
276 WELINTON FAGUNDES PL MT
271 WELSON GASPARINI PSDB SP
278 WERNER WANDERER PFL PR
'279 WILSON BRAGA PSDB PB
280 WILSON CAMPOS PSDB PE
281 WILSON CIGNACHI PMDB RS
282 WILSON CUNHA PTB SE
283 WOLNEY QUEIROZ POT PE
284 YEDA CRUSIUS PSDB RS
285 ZAIRE REZENDE PMDB MG
286 ZILA BEZERRA PFL AC
287 ZULAI!: COBRA PSDB SP

Assinaturas Confirmadas Repetidas
1 ALCIONE ATHAVDE PP9 RJ
2 ANTONIO GERALDO PFL PE
3 ARMANDO ABfLlO PMDB PB
4 ASDRÚBAL BENTES PMDB PA
5 CLEONÂNCIO FONSECA PMDB SE
6 EMluo ASSMAR PPB AC
7 ENIO BACCI PDT RS
8 HERACLlTO FORTES PFL PI
9 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB
10 JAIRO CARNEIRO PFL BA
11 JOÃO LEÃO PSDB BA
12 JOSÉ REZENDE PPB MG·
13 LEONIDAS CRISTINO PPS CE
14 LEONIDAS CRISTINO PPS CE'
15 LUCIANO CASTRO PSDB RR
16 LUIZ BUAIZ PL ES
17 MARCONI PERILLO PSDB GO
18 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS PFL SP
19 MARIA ELVIRA PMDB MG
20 MELQulADES NETO PFL TO
21 NELSON HARTER PMDB RS
22 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
23 OSORIO ADRIANO PFL DF
24 àSVALDO BIOLCHI PTB RS
25 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
26 PAULO LUSTOSA PMD8 eE
27 PEDRO CANED'O PL GO
28 RODRIGUES PALMA PTB MT
29 RONALDO PERIM PMDB MG
30 SALVADORZIMBALDI PSDB SP
31 SEBASTIÃO MADEIRA ~DB MA
32 SERAFIM VENZON PDT se
33 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
34 veDA CRUSIUS PSDB RS
35 VEDA CRUSIUS PSDB RS

•36 ZILA BEZERRA PFL AC

Assinaturas que Nilo Conferem
1 ETEVALDA GRASSI DE MENEZES PMDB es
2 FRANCO MONTORO PSDB SP
3 JOSÉ CARLOS LACERDA PSDB RJ
4 NELSON MÀRCHEZAN PSDB RS

Assinaturas (lIte Não Conferenl Repetidas
l' WILSON CAMPOS PSDB PE

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seçlo de Atas •

Brasllia, 18 de novembro de 1997.

Senhor Secretário·Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstitulçAo, do Senhor Deputado Miro Teixeira e outros, que "Convoca Assembléia
Nacional Constituinte a partir de 1° de fevereiro de 1999", contém número
suficiente de sígnatários, constando a referida proposição de:

287 assinaturas vàlldas;
004 assinaturas que nllo conferem;
037 assinaturas repetidas e
001 assinatura lIeglvel.

Atenciosamenle,

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MDZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULorr
Dos DireitoS'e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Pollticos

Art: 14 • A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nos termos da lei, mediante:
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I - plebiscito;
11- réferendo;
m-iniciativa popular.
§ 1° • O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabe~s;

b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos:
§ 2" - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e,

durante o período do'serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3° - São condições de elegibilidade, na forma da léi:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
m-o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
* Regulamentada pela Lei número 9.096, de 19109/1995.

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador-de Estado e do
Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ SO - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do

Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituido no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único
periodo subseqüente.

*§ 5"com redação dada pela Emenda COMtitllCionaln. 16de 04/0611997.

§ 6° - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses
antes do pleito.

§ "JO - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o
cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente. da República, de Governador de Estado ou
Têrritório, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

. § 8° - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da
atividade;

([ - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade.

§. 9" - Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua ces!ação, a fi~ de proteger a
probidade administrativa, a moralidade P";r8 o exercício do ~andato,

considerada a vida pregressa do candIdato, e a n~rmal~dade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econôJ.ID.co ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na admimstração
direta ou indireta.

* § 9" com reáaçiJo dada pela Emenda Constitucional de Revi6iio mS_ro 4. de
0710611994.

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruida a
ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato traniitará em segredo
de justiça, respondendo o autor, na forma da lei. se temerária ou de
manifesta má-fé.
.........................~ " •••,;ol ~ ..,; ~ -

Art. 16 - A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na
data de sua pubficação, não se aplicando à eleiçã:> que ocorra até um
ano da data de sua vigência.

*Artigo com redação dada pela Ememla COMtituclonal número 4, de 14/09/1993.

CAPÍTULO V
Dos Partidos Pollticos

Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos politicos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:

... Regulamentado pela I"" número 9.096, de 19:09;1995.

I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade

ou governo estrangeiros OU de subordinação a estes;
1II - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

§ 1° - É assegurada aos partidos pollticos autonomia para definir
sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus
estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.

.§ 2° - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade
jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral.

§ 3° - Os partidos pollticos têm direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

§ 4° - É vedada a utilização pelos partidos pollticos de
organização paramilitar.
...................u ~ .

TiTULom
Da Organização do Estado

CAPíTULO II
Da União

Art. 21- Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de

organizações internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV, - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que

forçll5 estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente; .

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção
federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material
.bélico;

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do Pais e fiscalizar as
operações de natureza financeira, especialmente as de-crédito, cBmbio
e capitalização; bem como as de seguros e de previdênciá privada;

IX - elaborar e executar planos nacionais e· regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou

permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disP9rá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais;

* lncÍ8<J Xl com mJaçao dada pela EmMda COflItitucional número 8, de 1510811995.

... Vide Art. 2"da Emenda COMtitueional número 8, de 15/081/995, que Vt!da a adoçlJo
de MedidaProvu6ria para regulamemar o disposto neste inciso Xl•
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XII· explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e.de sons e imagens;
*lJ{nea "a" com rodação dada pe{a Emenda ComtilUCional n~mero 8, tk 15/0811995.
b)~ serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento

energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se
situam Os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespaciál. e a infra-estrutura
~ropo~~~ .

d) os serviços de transporte ferrovi~o e aquavi~o entre portos
~rasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de
Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodovi~o interestadual e
internacional de passageiros;

f} os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII . organizar e manter o Poder Judici~o, o MinistériQ Público

e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; .
XIV - organizar e manter a policia federal, a polícia rodovi~a e

a ferrovi~a federais, bem como a policia civil, a polícia militar e o
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI· exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões
públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as

calamidades públicas, espechlmente as secas e'as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos

hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
* Regulamentado pela Lei n. 9.-133, de 08/0Iil997.

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional
de viação;

XXII - executar os serviços de. polícia marítima, aérea e de
fronteira;

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer
natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios .nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios
e condiçõ'es:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será
admitida para fins pacíficos e mediante aprovaçi!o do Congresso
Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizãda a
utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais,
agrícolas, industriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da
existência de culpa;

XXIV - órgani7.ar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da

atividade de garimpagem, em forma associativa.

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, a~o,

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
11 - desapropriação;

1II • requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e
em tempo de guerra;

IV águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;

V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos

metais;
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de

valores;

N:1II • comércio exterior e interestadual; .
I){ • diretrizes da política nacional de transportes;
X • regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, maritima,

aérea e aeroespacial;
XI • trânsito e transporte;
XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII • nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV· populações indígenas;
XV ~ emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de

estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições

para o exercício de profissões;
XVII • organização judiciária, do Ministério Público e da

Defetisoria Pública dó Distrito Federal e dos Territórios, bem como
Organização administrativa destes;

XVIlI - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;

XIX • sistemas de poupança, captação e garantia da poupançá
populàr;

XX • sistemas de consórcios e sorteios;
XXI • normas genis de organização, efetivos, material bélico,

garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de
bombeiros militares;

XXII· competência da polícia federal e das polícias rodoviária e
. ferroviária federais;

XXIlI • seguridade social;

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as

modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluidaS
as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas
esferas de governo, e empresas sob seu controle;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa maritima,
defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a
legislar sobre questões específicas daS matérias relacionadas neste
artigo.

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:

I . zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público; :

II ~ cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais

Inotáveis e os sítios arqueológicos;
IV • impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras

de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e p.

ciência:
'VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer

de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIll - fomentar a produção agropecuária e organizar o

abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria

das condições habitacionais e de saneamento básico;

t X - combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalizac?o, promovendo a integração social dos setores
lesJ'avorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
·.e pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios;



41690 Sábado 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

XII - tlstabelecer e implantar política de educação ,para ã
segurança do trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a
crGp~r~cão entre a União e os Estados, o Distrito federal e os
i,lun: :ípios. tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
ber .r em âmbito nacional.

ri. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legi ,lar concorrentemente sobre:

, I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbe" 'fico;

I . orçamento;, •
I,) - jl,tnias coméi'ciais;
IV . custas dos serviços forenses;

·,roduc:'o e consumo;
I~ r. ,;ras, caça, pesca, fauna, con~,-rvação da natureza, defesa

do SI.- ") e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
na pC'. ;;,:ão:

~', VII - p.ott dO ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico
e paisagísticC', . .

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao,
c:mSUF: J'-lr, a bens e direitos de valor artistico. estético, histórico,

I
. \ . .,

tJ...f.t, • ) e palsaglstlco:
:~ - educação, cultura, ensino e desporto:
'. - ';riação, funcionamento e processo do juizado de pequenas
• :"1.

- procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social. proteção e defesa da saúde;
,X;III - assistência jurídica e defensoria pública:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância e àjuventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das policias civis.
§ 1° - No âmbito da legislação concorrente, a competência da

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2° - A competência da União para legislar sobre normas gerais

não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiarídades. .

§ 4° - A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

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

Art. '3U - Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e estadual no que cou?er;
III -instituir e arrecadar os tributos de sua competênclll, bem

domo aplicar suas rendas, sem prejQízo da obrigatoriedade de prestar
cóntas e publícar balancetes nos prazos fixadús em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação ,
estadull,l;

y. - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteyão do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

TÍTULO VI
Da Trib1!tação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;
II - tl\xas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela

utilizaçãó, efetiva ou potencial, de serviços públicos especificos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposi~ão;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras púbhcas.

§ 1° - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
s~rão graduádos segundo a capacidade ecol1ômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos'
indivi<4Jais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte.

§ 2° - As taxas não tloderão ter base de cálculo própria de
impostos.

Art. 146 - ('uh,' a;": ,·('.rnl'lementar:
I - dispor s,,'br.~ "':lt!l'05 de competência. em m~t~~a tributária,

entre a União, os Estados. {) Distrito Federal e os MUnIClpIOS;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas g'.'l'ais em matéria de legislação tributária,
espeeialmente sobre: ,

a) definição de tributos e 010 suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lanç:::me'1"-:>, crédito, prescrição e decadência
tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas.

Art. 147 - Competem à União, em Território Federal, os impostos
estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios,
cumulativamente, os impo~t0, nmnicipais; ao Distrito Federal cabem
os impostos municipais.

Art. 148 - A União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de
calamidade pública, de glJerm ~)~erna ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, observado o disposto no Art. 150, III, b.

Parágrafo único. A apHcaçã.o dos recursos provenientes de
empréstimo compulsórk S~f.i' ,j··',lJl8.da. à despesa que fundamentou
sua instituição.

Art. 149 - Comp"te I',)'clusivamente à União instituir
contribuições sociais, rJl) Jn.~'P"' ," ';??o no domínio econômico e de
interesse das categorias nro)'ssionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuw::g.c ',2,é respectivas áreas, observado o
disposto nos artigos 146, m, I: l~;O, I e m, e sem prejuizo do previsto
no Art. 195, § 6°, re1at1'Jr.··"f,;tP. às contribuições a que alude o
dispositivo. . .

Parágrafo único. o~ 1;:,,[ .., (J C;St,ito Federal e os MunicípiOS
poderão instituir contribl';';-''''iJ. :·,,;[?da de seus. s,en;ídores, ..para p
cU8teio, em beneficio destes, (',- <:;iemas de preVldencla e assistência
social.
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SEçÃon
Das Limitações do Poder d~ Tributar

Art. 150 - Sem prejuízo. de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União. aos Estados. ao "Distrito Federal e aos
Municípios:

I - exigir ou dumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se

encontrem em situação' equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos títulos
ou direitos; ,

m-cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou a~mentou:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - e~tabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por

meio de. tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilizacão de vias conservadas pelo Poder
Público;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou servkos dos partidos políticos, inclusive
suas ful.1dações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social. sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei:

d) livros, jornais, periódkt>:. .: () papel destinado a sua impressão.
§ l° - A vedação do inó'Q PI. b não :;~ aolica aos impostos

previstos nos artigos 153, I, /l. !'1 e V. e 154. 11.
§ 2° - A vedação do inciso VI. a, é extensiva às autarquias e às

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere

ao patrimônio, à renda e aos serviços. vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes:

§ 3° - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas n0rmas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.

§ 4°.- As vedações expressas no inciso VI, alíneas b, c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.

§ 5° - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e
serviços.

§ 6° - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, laxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica. 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°,
XII,g.

*§ 61J com redaçqo dada pela Hmenda ('omllllUCJonal número 3, de 1710311993.

§ 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,!
assegu~ada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido.

* ~. -,I aL'r(',C«.:enwdu rdct Fmetlda ('(lfhlllllt.'lPuul mimern " de {"! (J3 1993.

Art. 151 - É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja unifornle em todo o território_

nacional ou que implique, distinção ou preferência em relação a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro,
admitida a concessão de incentivos fiscais desti'nadGls a promover o
equillbrio do desenvolvimento sócio-econômicõ éntre as diferentes
regiões do País;

II - tributar a renda.das obrigações da dívida pública dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os
provenúls 'dos respectivos'agentes públicós, em níveis superiores aos
que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

m- instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 152 - É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabefecer diferença tributária entre bens e serviços, de
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

SEÇÃOIlI
Dos Impostos da União

Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II -, exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou

nacionaliiados;
III .: renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V _ operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos

ou valores mobiliários;
VI • propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

§ 1° - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e
os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos
enumerados nos incisos I, 11, IV e V.

§ 2° - O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da

universalidade e da progressividade, na forma da lei;
II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre

rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinc? anos, cuja
renda total seja constituída, exclusivamente, de rendImentos do
trabalho.

§ 3° - O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II _ será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em

cada operação com o montante cobrado nas an~e~ores; .
III - não incidirá sobre produtos indusmaltzados destmados ao

exterior.

§ 40 _ O imposto previsto no inciso VI terá. suas al~quotas fi~adas
de forma a desestimular a manutenção de proprtedades ImprodutIVas e
não' incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as
explore, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro
imóvel.

§ 50 _ O ouro, quando definido em I~i como ativo. fi~arice~ro ou
instrumento cambial. sujeita-se exclUSIvamente. à ~ncldênc.la do
imposto qe' que trata o inci~ V do :'c.aput" deste a~lgo, deVIdo na
operação de origem; a altquota mlntma será de um por c~nto,
assegurada a transferência do montante da arrec!!odação nos segumtes

termos:

I _ trinta por cento para o Estado, o Di&trito Federal ou o

Têrntório, conforme a origem;
. II - setenta por cento para o Município de origem.

A!1. 154 - A União poderá instituir:
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I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo
anteriôr, desde que sejam não-cumulativos e não tenham ~at? gerador
ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos
extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária,
os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua
criação.

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação. ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;

III - propriedade de veículos automotores.
* Art. 155 com redação dada pc!la Hmenda (,'OIJ.\II/Ut:wnu/ mimltro 3, de lZ 03,-/993.

§ 10 - O imposto previsto no inciso I:
* § I~ "capul", com redaçuo dada pela {(manda ('mtWlucumal número 3, de

17/031993.

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete
ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao
Estado 'onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal:

III - terá a competência para sua instituição regulada pqr lei
complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou

teve o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§20

- O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
* § )O, "caput". com redação dada pela Hmenda ('om;lI/uclOnal número 3, de

1703'1993.

I - será não-cumulativo. compensando-se o que for devido em
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outre
Estado ou pelo Distrito Federal:

a) sobre a entrada ele mercadoria importada do exterior, ainda
quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fIXO do
estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem
fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária
dos Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos

industrializados, exciuídos os semi-elaborados definidos em lei
complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas 'no Art. 153, § 5°;

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do
imposto sdbre produtos industrializados, quando a operação, realizada
entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou

1 à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de s.ua cobrança e definição do~

. estabélecimento responsável, o local das operações relativas à
circufação de mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o
exterior, serviços e oulros produtos além dos mencionados no inciso
X,a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à
remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e
de me."cadorias;

n - a: isençlo ou iiãó-incidência, salvo determinação'em contrário
da legislaçlo.

a) não implicará crédito para compensação com o lllÓIÍtante
devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às opetações
anteriores; • •

m - poderá ser seletivo, em função da essenCialidade das
mercadorias e dos serviços;

N • resolução do Sem 10 Fedem.!, de iniciativa do Presidente da
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria
absoluta de seus membros, estabelecerá as alfquotas aplicáveis às
operações e 'prestações, interestaduais e de exportação;

V - é facultado ao Senado Federal: I
a) estabelecer alfquotas mínima.~ nas operações in~,

mediante resolução de iniciativa de um terç<l e aprovada pela malona
absoluta de seus membros;

b) fixar alfquotas máximas nas me5mas operações para resolver
conflito especifico que envolva interesse de Estados, ~ediante

resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dOIS terços

de seus membros; • •
VI - salvo deliberação em cú",t.ál'lo dos Estados e do Distrito

Federal nos termos do disposto no il;C:SC XH, g, as alíquotas internas,
nas ope'rações relativas à circulaçãú de :nercadorias e nas prestações
de serviços, não poderão ser infericies às previstas para as operações
interestaduais; .

VII - em relação às operações t p.-estações que destmem bens e
serviços a consumidor final locali,}d;:; "'10 outr? E~t~do, adotar-~~:

a) a alíquota interestadual, qu"n.\;:; o destmatárlo for contnbumte

do imposto; . ., 'b " t
b) a alfquota interna, quandú o r.:es,\(natuno não for contrt um e

dele;
VIII - na hipótese da alínea a J(, im'isCr anterior, caberá ao Estado

da locali7..ação do destinatário o imp;:.stc correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a jntere~t.r:c~';c:;

IX - incidirá tambc\m:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, isenções, incentivos e beneficios fiscais serIo
concedidos e revogados.

§ 3° - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do
"caput" deste artigo e o Art. 153, I e lI, nenhum outro tributo poderá
incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de
telecomunicr..;õcs, derivados de petróleo, cornbustiveis e minerais do
Pais.

*§ 3'com ndofi1a dada pela Emenda ConStitucional número 3, d. 17/0311993.

SEÇÃO V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de

bens imóveis, por natureza ou acessão fisica, e de direitos reais sobre
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SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

imóveis, çxceto os de garantia, bem como cessão de direitos a ~ua

aquisição; I

III -' serviços de qualquer natureza, não compreendidos no Art.
155, lI, definidos em lei complementar.

* Inci.,n III cnm retlaçi1n dada pela Emenda Con.'tilucional número 3, de /710311993.

IV - (Revogado pela Emenda Constitucional número. 3, de
1Q/0311993).

§ 1° - O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos
termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade.

§1° - O imposto previsto no inciso 11:
f - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de
capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão ou e::th;ção de pessoa jurídica, salvo se,
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil;

11- compete ao Município da situação do bem.

§ 3° - Em relação ao imposto previsto no inciso m, cabe à lei
complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas;
11 • excluir da sua incidência exportações de serviços para o

exterior.
*§ 3"com redaç40 dada pela Emenda Constitucional número 3, de 17/0311993.

§ 4° - (Revogado pela Emenda Constitucional número 3, de
17/03/1993).

Art. 157· Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produtO da aITecadação do imposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem;

11 • vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a
União instituir no exercício da competência que lhe é atribulda pelo
Art. 154,..1.

Art. 15S - Pc:.rtencem aos Municípios:
I - o prodUto da arrecadação do imposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
~gos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações
qUe instituírem e mantiverem;

11 - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis'
neles situados;

m-cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As pa"ri::elãs de receita pertencentes
MunicípIOS, mencionadas no inciso IV, serão creditadas confc.•
seguintes critérios:

I - três quartos, no_mlnimo, na proporção do valor adicionado
operações relativas à cir~ulação de mercadorias e nas prestâçõe~
serviços, realizadas em seus territórios; .

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual )lo

no caso dos Territórios, lei federal.
Art. 159· A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre rend

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializau
quarenta e sete por cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municlpios;

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de. suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo
com os plimos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na
forma que a lei estabelecer;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre 1-. Itos
industrializados, dez por centl) aos Estados e ao Distrito Ft. raI,
Proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de proú ItoS
industrializados.

§ 1° - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo
com .0 previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação dei
impo~to de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto
nos Art.· 15.7. I, e 158, I.

§ 2° - A nenhuma unidade federada poderá ser ·~~stinada parcela
superior a vinte por cento do montante a que se rerere o .incÍ30 lI.
devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais
participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido.

§ 3° - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e
cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso 11,
observados os critérios estabelecidos no Art. 158, parágrafo único, I e
lI.

Art. 160 - É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e
ao emprego dos recursos atribuldos, nesta seção, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municipios, neles compreendidos adicionais e
acréscimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a
União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao
pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias.

* Pardgrafo único com redação dada pC!la Hmenda (:on.vll/ucwnal número 3. de

f7,V3 1993. Art. 161 - Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no Art. 158,

parágrafo único, I;
11 - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o

Art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos
previstos -em seu inciso r, objetivando promover o equilíbrio sócio
econômicq enfre Estados e entre Municípios;

m .; 'dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do
cálculo das q otas e da liberação das participações previstas nos
artigos 157, 1~. ' e 159.

Parágrafo,c-único. O Tribunal de Contas da União efetuará o
qálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o
iôciso lI.

Art. 162 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municlpios divulgarão, até o último dia do mês subseqüente ao da!
arreca4J1ção, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os
recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a
entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão
discriminados por Estado e por Municipio; os dos Estados, por
Municipio.
.................................................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 557, DE 1997

(Da Sra. Marinha Raupp e outros)

Acrescenta inciso ao art. 93, da Constituição da Repllblica
Federativa do Brasil.

(APENSE-SE A 'PROPOSTA DE E!lENDA A CONSTITUIÇAO N2 510, DE 1997)
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As Mesas da tâmara dos Deputados e do Senado Assinaturas Confirmadas
Federal, nós termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 1 ADELAIDE NERI PMDB ACEmenda ao texto constitucional:

Artigo ÚIÚCO. O art. 93 da Constituição Federal passa
2 ADELSON SALVADOR PMDB ES

.'a vigorar acrescido do seguinte inciso XII: 3 ADEMIR LUCAS PSDB MG
4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP

"Art. 93..................................................................... 5 AGNELO QUEIROZ PCDOB DF

XII • um quinto, no mínimo, dos lugares dos 6 AIRTON DIPP PDT RS
Tribunais de que cuida o art. 92 desta Constituição, serão compostos por 7 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
membros do sexo feminino, desde que. preencham os quesitos estabelecidos 8 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ

I"" 9' ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB SPem el.
10 ANTONIO BALHMANN PPS CE

J'O'STXFXCAÇÃO 11 ANTONIO BRASIL PMDB PA

Mesmo antes da concepção do "Estatuto da Mulher", vem-se lutando
12 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

para garantir à mulber direitos iguais face ao homem e melhores condições de 13 ANTONiO FEIJÃO PSDB AP

vida
14 ANTONIO JORGE PFL TO
15 ARMANDO ABiLlO PMDB PB

Sabe-se, que de forma mais ousada a Constituição da República 16 ARMANDO COSTA PMDB MG
Federativa do Brasil de 1988, explicitamente, fixou a igualdade de direitos e 17 ARNON BEZERRA PSDB CE
obrigações entre os homens e as mulheres, haja vista o que estabelece em seu o 18 ARTHUR VIRGiLlO PSDB AM
art. 5°, inciso lI. 19 AUGUSTO CARVALHO PPS DF

20 BENEDITO DOMINGOS PPB DF
Contudo, mesmo a igualdade de direitos entre os sexos estar claramente 21 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

reconhecida pela Carta Magna vigente em nosso país, o quotidiano revela, 22 CARLOS AIRTON PPB AC
alada, sinaís de discriminação, o que nos leva a concluir, que a igualdade ora 23 CARLOS CARDINAL PDT RS
preceituada muitas vezes traduz-se por meramente formal e não real. 24 CARLOS MAGNO PFL SE

25 CARLOS MELLES PFL MG

Vale dizer, que não obstante um avanço no que conceme a qualificação
26 CARLOS SANTANA PT RJ

profissional, as mulberes continuam sendo vitimas de discriminação no mundo
27 CECI CUNHA PSDB AL

do trabalho em alguns segmentos de nossa sociedade. 28 CÉLIA MENDES PPB P.c
29 CELSO RUSSOMANNO PPB SP

É forçoso não reconhecer, que alada paíra sobre os órgãos do Poder 30 CIPRIANO CORREIA PSDB RN
Judiciário, mormente nas Cortes Superiores, uma resistência no que diz 31 CLEONÂNCIO FONSECA PMDB SE
respeito a composição por mulberes dos lugares nos Tn'bunais. 32 COLBERT MARTINS PPS BA

33 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
Assim, com o fito de expurgar a discriminação sexual e preservar a 34 CORAUCI SOBRINHO PFL SF'

equidade dos direitos e obrigações entre' os homens e as rnulberes, é que 35 CORIOLANO SALES PDT BA
proponho a inclusão do inciso XII ao ar!. 9:'1,' da Constituição Federal, 36 DANILO DE CASTRO PSDB MG
garantindo pelo menos 1/5 (um quinto) dos lugares na composição de todos 37 DAVI ALVES SILVA PPB MATribunais esboçados no art. 92, da Carta Magna

38 DE VELASCO PRONA SP
39 DÉRCIOKNOP PDT SC

Espero, dessa maneira, que esta iniciativa venha merecer acolhimento 40 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR
por meus pares, não só por questão de coerência, mas também por justiça, esta 41 DOLORES NUNES PFL TO
que, constantemente é buscada pelo próprio Poder Judiciário em sua típica 42 EDINHO ARAÚJO PMDB SP
atividade jurisdicional.

{c I;+-
43 EDSON SILVA PSDB CE

SaladeSessões,em.JG O.:rIC[ , 44 EDUARDO COELHO PSDB SP

!JO(rII~~
45 EDUARDO JORGE PT SP

DeputadaM~
46 EFRAIM MORAIS PFL PB
47 ELIAS MURAD PSDB MG
48 ELISEU RESENDE PFL MG
49 ENIOBACCI POT RS
50 ERALDO TRINDADE PPB AP
51 ESTHER GROSSI PT RS
52 EULER RIBEIRO PFL AJA
53 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
<-; 54 EZIDlO PINHEIRO PSDB RS

;SGM -Seçio de Atas (R: 6007)
55 FELlX MENDONÇA PTB BA

Conferência de Assinaturas
56 FERNANDO FERRO PT PE

~ 21111197 16:47:04 Pàgma: 001
57 FERNANDO GONÇALVE~ PTB RJ
58 FERNANDO ZUPPO PDT SP

Tipo di PropOIiçio: PEC
59 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MGAutor da Proposiçio: MARINHA RAUPI'..É OjJTRos 60 GERALDO PASTANA PT PAData d. Ap......taçio: 20/11197
61 GERVÁSIO OLIVEIRA POT APEmenta: Acrescenta inciso ao anígo 93. da Constituição da República
62 GILVAN FREIREFederativa do Brasil. PSB rl:l

Possui ÁSsillt!:. ral SlIficieotes: SIM 63 GIOVANNI QUEIROZ PDT t"A
Totais de Assinaturas: Confirmadas 171' 64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

NioConfelllm 010 65 HÉLIO ROSAS PMOB SP
licenCiados 000 66 HERMES PARCIANELLO PMDB PRRepMu:las 027
1I~lvels 001 67 HILÁRIO COIMBRA PSOB PA
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68 HUGO B1EHL PPB SC 135 RAtlWEL CAPIBERIBE PSB AP
69 INÁCIO ARRUDA PCDOB CE 136 RENAN KURTZ PDT RS
70 ITAMARSERPA PSDB RJ 137 RICARDO GOMYDE PCD6B PR
71 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB 138 RICARDO RIQUE PMDB PB
72 JAIME MARTINS PFL MG

139 RITA CAMATA PMDB ES
73 JAIR BOLSONARO PPB RJ 140 ROBÉRIO ARAÚJO PPB RR
74 JAIROAZI PFL BA 141 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
75 JOÃO COSER PT ES 142 ROBERTO PAULINO PMDB PB
76 JOÃO FASSARELLA PT MG 143 ROBERTO ROCHA PSDB MAn JOÃO FAUSTINO PSDl:l RN 144 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE
78 JOÃO IENSEN PPB PR 145 RONALDO SANTOS PSDB RJ
79 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG 146 RUBENS COSAC PMDB GÓ
80 JOÃO PAULO PT SP 147 SALATIEL CARVALHO PPB PE
81 JOÃO PIZZOLATII PPB SC 148 SALOMÃO CRUZ PSDB RR
82 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC 14p SALVADORZIMBALDI PSDB SP
83 JOSÉ DE ABREU PSDB SP 150 SERAFIM VENZON PDT SC
84 JOSÉJANENE PPB PR 151 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
85 JOSÉ LOURENÇO PFL BA 152 SÉRGIO CARNEIRO PDT BA
86 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB 153 SÉRGIO MIRANDA PCDOB MG
87 JOSÉ PIMENTEL PT CE 154 SEVERIANO ALVES PDT BA
88 JOSÉ PRIANTE PMDB PA 155 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
89 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL MG 156 SILVERNANI SANTOS PFL RO
90 JÚL10CESAR PFL PI 157 TELMA DE SOUZA PT SP
91 LAPROVITA VIEIRA PPB RJ 158 TUGAANGERAMI PSDB SP
92 LEUR LOMANTO PFL BA 159 UDSON BANDEIRA PMDB TO
93 LIDIA QUINAN PMDB GO 160 URSICINO QUEIROZ PFL BA
94 LUCIANO CASTRO PSDB RR 161 VADÃO GOMES PPB SP
95 LUCIANO ZICA PT SP 162 VALDECIOLIVEIRA PT RS
96 LUIS BARBOSA PPB RR 163 VALDENOR GUEDES PPB AP
97 LUIZ ALBERTO PT BA 164 VANESSA FELIPPE PFL RJ
98 LUIZ BRAGA PFL BA 165 VANIO DOS SANTOS PT, SC
99 LUIZ BUAIZ PL ES 166 VILMAR ROCHA PFL GO
100 LUIZ DURÃO PFL ES 167 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
101 LUIZ MAINARDI PT RS 168 WERNER WANDERER PFL PR
102 MAGNO BACELAR PFL MA 169 ZAIRE REZENDE PMDB MG
103 \MARCIA CIBILIS VIANA I"DT RJ 170 ZÉ GOMES DA ROCHA PSD GO
10ft- MARCONI PERILLO PSDB GO 171 ZILA BEZERRA PFL AC
105 MARIA LAURA PT DF
106 MARIAVALADÃO PTB GO
107 MARINHA RAUPP PSDB RO
108 MAURO LOPES PMDB MG
109 MIGUEL ROSSETIO PT RS Assinaturas Confirmadas Repetidas
110 MILTON MENDES PT SC 1 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
111 MOACIR MICHELETTO PMDB PR 2 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
112 MURILO DOMINGOS PTB MT 3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
113 MURILO PINHEIRO PFL AP 4 CARLOS AIRTON PPB AC
114 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO 5 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR
115 NEDSON MICHELETI PT PR 6 FERNANDO FERRO PT PE
'116 NEIF JASUR .P'MDB MG 7 GERVÁSIO OLIVEIRA PDT AP
117 NELSON MEURER PP!3 PR 8 HILÁRIO COIMBRA PSDB PA
118 NESTOR DUARTE PSDB BA 9 JAIME MARTINS PFL MG
119 NEUTO DE CONTO PMDB SC 10 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
120 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ 11 LEUR LOMANTO PFL BA
121· ODACIR KLEIN PMDB RS 12 LUIZ BUAIZ PL ES
122 ODILlO.BALBINOTII PSDB PR 13 LUIZ MAINARDI PT RS
123 OSCAR ANDRADE PFL RO 14 MAURO LOPES PMDB MG
124 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG 15 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
125 OSVALDO BIOLCHI PTB· RS 16 PAULOBAUER pFL SC
126 'PAES LANDIM PFL PI 17 PEDRO WILSON PT GO
121 PAUDERNEY AVELINO PFL AM 18 RENAN KURTZ PDT RS
128 PAULO BAUER PFL SC 19 RUBENS COSAC PMDB GO
129 PAULO CORDEIRO PFL PR 20 SERAFIM VENZON PDT SC
130 PAULO FEIJÓ PSDB RJ 21 SEVERIANO ALVES PDT BA
131 PAULO LUSTOSA PMDB CE 22 TUGA ANGERAMl PSDB SP
132 PAULO PAIM PT RS 23 VADÃOGOMES PPB SP
133 PEDRINHO ASRÃO PTB GO 24 VANESSA FELIPPE PFL RJ
134 PEDRO WILSON PT GO 26, ZILA BEZERRA PFL AC
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Assinaturas que Não Conferem
1 ADEMIR CUNHA PFL PE
2 CUNHA LIMA PPB SP
3 EURípEDES MIRANDA PDT RO
4 JOÃOCOLAÇO PSB PE
5 JOSÉ AUGUSTO PPS SP
6 JOVAIR ARANTES PSDB GO
7 LIMA NETTO PFL RJ
8 MÁRro MARTINS PMDB PA
9 MOISÉS BENNESBY PSDB RÓ
10 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
11 OSVALDO REIS PPB TO
12 PEDRO CORREA PPB PE
13 PEDRO LUis ALBUQUERQUE PFL AL
14 RAUL BELÉM PFL MG
15 REMI TRINTA PL MA
16 ROBSON ROMERO PSDB RJ
17 RUBEM MEDINA PFL RJ

18 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
19 ZULAI~ COBRA PSDB SP

Assinaturas que Nio Conferem Repetidas
Noa DE OLIVEIRA PMDB RJ
PEDRO Luis ALBUQUERQUE PFL AL

BrasiUa, 21 de novembro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

. • _ Comunico a Vossa senhoria que a Proposta de Emenda à
Consti!UIÇaO, da senh~ f?eputada Márinh,a Raupp e outros, que "Acrescenta inciso
ao a~go 93,~ CO~Il;io da Replibhca Federativa do Brasil", contém número
suticiente de slgnatános, constando a refeíida proposição de:

171 assinaturas vàlidas;
019 assina1uras que nio conferem;
027 assinatura repetida e
001 assinatura i1egfvel.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAlVA
Secretário-Geral ~a Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUlÇÃÔ
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 50 - 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 à. vida, à liberdade, à 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;
.........................................................• nn••••••••••• ~ .

TíTULON
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOVIlI
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos

Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
fi - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de sêus membros.

§ 10 - A Constituição não pOderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 20
._ A proposta será discutida e votada em cada Casa do

Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 30
- A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número de ordem.

§ 40
- Não será objeto de deliberação a proposta de emenda

tendente a abolir:
I .: a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
fi - a separação dos Poderes;
N - os direitos e garantias individuais.
§ 50 - A matéria constánte de proposta de emenda rejeitada ou

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.
...................................................................................................................... ~

CAPíTULOm
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 92 - São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
fi - os Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais;
N - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
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VI - os Tribunais e Juízes Militares;
vn - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e

Territórios.
- Parágrafo único. O SupreI110 Tribunal Federal e. os Tribunais

Superiores têm sede na Cápitai Federal e jurisdição em todo o
território nacional.

Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tn'bunãi
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes prinCípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto,
através de concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;
.....................; __ 11 ••

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores
poderá ser constituído órgão especial, com o minimo de onze e o
máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuíções
administrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno.
..................................................................................................................
.................................................................u •••••••••••••••••••••

disposições dos artigos que tratamdas transferências constitucionais da União para os

Municípios.

A primeira visa a alterar de 25% para 35% o repasse. dos recursos
oriundos do ICMS e da prestação de serviços de iimIsporte interestadual,

intermunicipal e de comunicação.

Outra alteração pretendida é aumenlaJ' de 22,5% para 3~,5% a
transferêncià'di! União ao Fundo de Participação dos Municípios.

No já combalído estado financeiro e sócio-econômico por que passam os
Municipios brasileiros, as alternativas ora apresentadas procuram levar ao cídadão os
rec\'fSOs necessários para o seu bem-estar na comunidade em que vive.

Deputado

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tipo da Propo'içio, PEC

Autor da Proposiçio, VALDEMAR COSTA NETO E OUTROS

Data de Apr..entaçio, 25/11/97

Ementa: Modifica0 inciso IV, do artigo 158; o inciso I e a alínea !lb", do
artigo 159, da Constituição Federal.

POlsui Assinaturas Suficientes: SIM

iSGM - Seção de Atas (R: 6007)
127111197 12:07:33

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 559, DE 1997

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e outros )

Modifica o inciso IV, do artigo 158; o inciso I e li alínea "b",
do artigo 159, da ConstituiçAo Federal.

(A COMISSI0 D~ CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇI0)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a

seguinte elllellda ao texto Constitucional:

Art. 1° Altere-se o inciso IV do artigo 158 da Constituição Federal;

passando o dispositivo a ter a seguinte redaçãt"

Totais de Assinaturas: IConfirmadas
INlo Conferem

IUcenciados
IRepetidas
!Ileglveis

Conferência de Assinaturas
Pâgina:OOl

185!

0051

0041
0001

Assinaturas Confirmadas

IV - trUta e ciDco por ceato do produto da arreeadaçlo do imposto

do Eltado lobre openç6el relatlval à eirc:ulaçio de mercadorias e ~

sobre prestaç6el de serViços de traDlporte iaterestadual e

iaterm.aieipal e de comaaieaçlo."

Ar!. 2° Allere-se o inciso I e a alinea "b"do mesmo inciso do Ar!. 159 da

Constituição Federal, passando os dispositivos a terem a seguinte redação:

..Art. 159. A Uaiio eDtrqará:

I - do prodato da arrecadação dos imPostos sobre reada e proveDtos

de qaalqaer aatureza e sobre produtos IDdaltrUlizadO$, _Dta

por cCDto aa seguiDte forma:

b) triDta e ciaco iDteiros e ciDco décimos por ceDto ao Fuado de

Partieipaçio dos MUDicíPlos; "

Ar!.3° Esta Emenda entm em vigor na data de sua promulgação.

Justificação

As duas alterações constitucionais ora propostas por esta emenda visam
a modificar, dentro do Titulo VI, Capitulo r, Seção vi la Constituição Federal, as

1 ADHEMAR DE BARROS FILHO
2 ADROALDO STRECK
3 AÉCIO DE BORBA
4 AFFONSO CAMARGO

I 5 ALCESTE ALMEIDA
6 ALCIONEATHAYDE
7 ALDIR CABRAL
8 ALEXANDRE CERANTO
9 ALOYSIO NUNES FERREIRA
10 ALVARO VALLE
11' ALZIRA ÉWERTON
12 ANIBAL GOMES
13 ANIV~O VALE
14 ANTONIO BALHMANN
15 ANTONIO BRASIL
16 ANTONIO GERALDO
17 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
18 ANTONIO JORGE
19 ARNALDO FARIA DE SÁ
20 ARNON BEZERRA
21 AROLDO CEDRAZ
22 ARYKARA
23 ÁTILA LINS
24 AUGUSTO NARDES
25 BASíLIO VILLANI
26 BENEDITO DOMINGOS
27 BENEDITO GUIMARÃES

PPB
PSDB
PPB
PFL
PMDB
PPB
PFL
PFL
PSDB
PL
PSDB
PSDB
PSDB
PPS
PMDB
PFL
PL
PFL
PPB
PSDB
PFL

·PPB
PFL
PPB
PSDB
PPB
PPB

SP
RS
CE
PR
RR
RJ
RJ
PR
SP
RJ
AM
CE
PA
CE
PA
PE
MA
TO
SP
CE
BA
SP
AM
RS
PR
DF
PA
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28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
99 LUCIANO CASTRO PSDB RR

29- CANDINHO MATTOS PSDB RJ
100 LUIS BARBOSA PPB RR

30 CARLOS APOLINÁRIO PMDB SP
101 LUIZ BUAIZ PL ES

31 CECI CUNHA PSDB AL
102 LUIZ FERNANDO ?PB AM

32 CÉLIA MENDES PPB AC 103 LUIZ GUSHIKEN PT SP

33 CLAUDIO CAJADO PFL BA 104 LUIZ MAINARDI PT RS

34 CLAUDIO CHAVES PFL AM 105 LUIZ MÁXIMO PSDB SP

35 .CONFÚC10 MOURA PMDB RO 106 MARÇAL FILHO PSDB MS

36 COSTA FERREIRA PFL MA 107 MARCELO BARBIERI PMDB SP

37 CUNHA BUENO PPB SP 108 MARCIA MARINHO PSDB MA

38 CUNHA LIMA PPB SP 109 MARCOS LIMA PMDB MG

39 DALILA FIGUEIREDO PSDB S? 110 MARCUS VICENTE PSDB ES

40 DARCI COELHO PFL TO 111 MARIA VALADÃO PTB GO

41 DAVI ALVES SILVA PPB MA 112 MARINHARAUPP PSDB RO

42 DE VELASCO PRONA SP 113 MARIO DE OLIVEIRA P?B MG

43 DELFIM NETTO ??B S? 114 MARISA SERRANO PSDB MS

44 DÉRCIO KNOP PDT SC 115 MARQUINHO CHEDID PSD SP

45 DILSO SPERAFICO PSDB MS 116 MAURICIO REQUIÃO PMDB PR

46 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 117 MAURO LOPES PMDB MG

47 DUILlO PlSANESCHI PTB S? 118 MAXROSENMANN PSDB PR

48 EDINHO BEZ PMDB SC 119 MENDONÇA FILHO PFL PE

49 ELIAS MURAD PSDB MG 120 MIGUEL ROSSETTO PT RS

50 ELISEU MOURA PL MA 121 MOISES LIPNIK PL RR

51 ERALDO TRINDADE 122 MURlLO DOMINGOS- PTB MT??B AP
52 EUJÁCIO SIMOES PL BA 123 NAN SOUZA PFL MA

53 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO 124 NELSON MARQUEZEUI PTB SP

54 FÁTlMAPELAES PSDB AP 125 NELSON MEURER PPB PR

55 FAUSTO MARTELLO PPB SP 126 NELSON O'rOCH PSDB CE

56 FERNANDO GABEIRA ?V RJ 127 NILSON GIBSON PSB PE

57 FERNANDO LYRA PSB PE 128 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ
58 FERNANDO TORRES PSDB AL 129 Oi.AVIO ROCHA PSDB PA
59 FERNANDO ZUP?O PDT SP 130 OSMIR LIMA PFL AC
60 FEU ROSA PSDB ES 131 OSVALDO BIOLCHI PTB RS
61 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 132 OSVALDO REIS ~PB TO
62 FLAVIO DERZI P?B MS 133 PADRE ROQUE PT PR
63 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR 134 PAES LANDIM PFL Pl
64 HÉLIO ROSAS PMDB SP 135 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
65 HERCULANO ANGHINETTl PPS MG 136 PAULO BORNHAUSEN PFL SC
66 HILÁRIO COIMBRA PSDB PA 137 PAULOGOW~ PFL SC
67 lBRAHIM ABI·ACKEL PPB MG 138 PAULO LUSTOSA PMDB CE
68 ISRAEL PINHEIRO PTB MG 139 PAULO PAIM PT RS
69 IVANORO CUNHA LIMA PMDB PB 140 PAULO RITZEL PMDB RS
70 JAIME FERNANDES PFL BA 141 PEDRO CANEDO PL GO
71 JAIR BOLSONARO PPB RJ 142 PEDRO CORREA PPB PE
72 JAIR SOARES PPB RS 143 PEDRO IRUJO PMDB BA
73 JAIROAZI PFL BA 144 PEDRO NOVAIS PMDB MA
74 JAIRO CARNEIRO PFL BA 145 PEDRO VALADARES PSB SE
75 JOÃO CARLOS BACELAR PFL BA 146 PEDRO YVES PPB SP
76 JOÃO HENRIQUE PMDB PI 147 PHILEMOfll RODRIGUES PTB MG
77 JOÃO IENSEN PPB PR 148 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

78 JOÁO MAGALHÃEs PMDB MG
149 PRISCO VIANA PPB BA

79 JOÃO PAULO PT SP
150 RAIMUNDO SANTOS PFL PA

80 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC
151 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP

81 JOFRAN FREJAT PPB DF
152 RAUL BELÉM PFL MG

82 JOSÉ ALDEMIR PMDB PB
153 REMI TRINTA PL MA

83 JOSÉ BORBA PTB PR
154 RICARDO BARROS PPS PR

84 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
155 RICARDO IZAR PPB SP

85 JOSÉ DE ABREU PSDB SP
156 ROBÉRIO ARAÚJO PPB RR

86 JOSÉEGYDIO PFL RJ
157 ROBERTO BALESTRP PPB GO

87 JOSÉJANENE ?PB PR
158 ROBERTO PAULlNO PMDB PB

88 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
159 ROBERTO PESSOA PFL CE

89 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB
160 ROBERTO VALADÃO PMDB ES

90 JOSÉ REZENDE PPB MG
161 ROLAND LAVlGNE PFL BA

91 JOSÉ THOMAZ NONO PSDB AL
162 ROMMEL FElJO PSDB CE

92 JOVAIRARANTES PSDB GO
163 RONALDO PERIM PMDB MG

93 JÚLIO REDECKER ?PB RS
164 RONALDO SANTOS PSDB RJ

94 LAMARTINE POSELLA ??B SP
165 SALATlEL CARVALHO PPB PE

95 LAPROVITA VIEIRA P?B RJ
165 SARNEY FILHO PFL MA

95 LAURA CARNEIRO ?FL RJ
157 SERAFIM VENZON PDT SC

97 LEOPOLDO BESSONE PTB MG
168 SEVERIANO ALVES POT BA

98 LIMA NETTO ?FL RJ
169 SEVERINO CAVALCANTI ?PB PE
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170 SlLAS BRASILEIRO
171 SIMÃO SESSIM

172 SIMARA ELLERY
173 URS1CINO QUEIROZ
174 USHITARO KAMIA
175 VADÃO GOMES
176 VALDEMAR COSTA NETO
177 VALDIR COLATTO

178 VALDOM1RO MEGER
179 vÂNia DOS SANTOS
180 VICENTE CASCIONE
181 VITTORIO MEDIOU
182 WAGNER DO NASCIMENTO
183 WAGNER ROSSI
184 WELINTON FAGUNDES
185 WELSON GASPARINI

PMDB
PPB

PMDB
PFL
PPB
PPB
PL
PMDB

PFL
PT
PTB
PSDB
PPB
PMDB
PL
PSDB

MG
RJ

BA
BA
SP
SP
SP
SC

PR
SC
SP
MG
MG
SP
MT
SP

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA '

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE);AÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

'ÍTULOVI
f' - :bl ;ão e dr - 'oa' to

Assinaturas Confirmadas Repetidas
1 ALEXANDRE CERANTO PFL PR
2 JOSÉ LOURENÇO .PFL BA
3 PAULO BORNHAUSEN PFL SC

Assinaturas que Não Conferem
1 ADEMIR CUNHA PFL PE
2 ARMANDO COSTA PMDB MG
3 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
4 NELSON TRAD PTB MS
5 WILSON CAMPOS PSDB PE

Assinaturas que Não Conferem Repetidas
WILSON CAMPOS PSDB PE

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
WILSON CUNHA PTB SE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio nO?-5'5,97
Brasilia, 27 de novembro de 1997.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto e outros, que "Modifica o
inciso IV, do artigo 158: o inciso I e a alfnea "b", do artigo 159, da Constituição

Federal", contém nú!TIero suficiente de signatários, constando a referida proposição
de:

185 assinaturas válidas;
005 assinaturas que não conferem;
004 assinaturas repetidas e
001 assinatura de Deputado licenciado.

Atenciosamente,

CAPÍ1,LOl
Do Sistema Trivutário I\acional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158 - Pertencem aos Municipios:
I - o produto dl1 arrecadação do imposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem;

n- cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados;

1lI - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de.comunicação.

Parágrqfo lÍnico. As parcelas de receita pertencentes aos
Municipios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:

Artl 139: A União entregará:
I - \ do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e sete por ce.nto na seguinte forma:

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 Municípios;

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 165, DE 1997
( Do Sr. Paes Landim )

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina.

(Ao COMISSllO DE REIoAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL;
E Ao MESA)

ACâmara dos Deputados resolve:

Art. 1° Fica instituído o Grupo Parlamentar Brasil-Argen1ina, que
funcionará domo serviço de cooperação parlamentar.

Ar!. 2° O Grupo de que trata o artigo anterior reger·se-á por Estatutos
aprovados por seus fundadores, respeitada a legislação interna pertinente, e
funcionará sem ônus para a Câmara dos Deputados.
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. Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

As relações bilaterais entre Brasil e Argentina, intensificadas com a

asSinatura do Tratado de Assunção e. maIs recentememe, com a aprovação da

Declaração Conjunta do MERCOSUL por ocasião da visita do Presidente Carlos Saúl

Menem ao Bras':, estão alicerçadassobre sólidos e ·históricos laços de amizade e

COOperação e prenunciam nível sem precedentes ae bem-estar e peISpeCtivu de

desenvolvimento para os nossos povos.

Brasil e Argentifla partilham, no mundo contemporâneo, expetÍencw
democráticas únicas, onde a expressão da vontade do povo e a importància do JlIIPeI

dos dois Parlamentos flaCionais são cruciais para fortalecer, ain4 mais, os vínculos

da boa convivência e da amizade tradicional entre brasileiros e argentinos. Com

efeito, o processo de integração no âmbito do MERCOSUL transcende o comercial e

o e~onõmico. O objetivo a ser alcançado prevê, entre outros fatores, que todos os
habitantes do MERCOSUL tenham os mesmos direitos e obrigações, etapa que

demandará imprescindível harmonização legislativa.

Assim, nada mais oponuno, neste momento tão pratiCa0 de nossas

relações bilaterais, do que a criação nesta Câmara dos Deputados do GrUpo

Parlamentar Brasil-Argentina. Ressalte-se que o próprio Presidente Carlos Mcnem. no

seu pronunciamento ao Congresso Nacioflal brasileiro, em Sessão Solene realizada no

último dia 1,1 de novembro. assinalou que ainda não se criou tmIa comissio

parlamentar de amizade Brasil-Argentina.

O Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, Sr. Presidente. certamente terá

importante papel a desempenhar no sentido de explorar as potencialidades dessas

relações de forma harmõnica e construtiva com os demais Poderes nas duas

Repúblicas irmãs.

Sala das Sessões. em Z(,de novembro de 1997

( (. I'
J "7 t Vv (, ~~

Paes Landim
PF.UPl

REGISTRO TAQUIGRÁFICO

o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalMes) - Tenho a

honra de conceder a pala1ra ao Excelenlíssimo Senhor Cartos Saul Menem.

Presidente da República Argentina.

o SR. CARLOS SAÚL MENEM (Com revisão da Embaixada da

Argentina.) - Sr. Presidente do Congresso Nacional da República Federativa do

Brasil, Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Sras. e S15. Senadores e

Deputados Federais, senhores embaixadores, convidados especiais, senhpras e

senhores, em primeiro lugar, quero agradecer, do mais profundo do meu coraçAo, .

aos representantes da Camara dos Deputados e do Senado Federal p'elas palavras

a respeito áo meu pais, do meu povo e de minha humilde pessoa, cheias de afeto e

que me emocionaram sinceramente. É uma grande honra e um privilégio. como

Prasidente dos argentinos, voltar a esta Casa e poder novamente dirigir-me aos

legisladores da irmã República Federativa do Brasil.

Esta Casa é o berço da democracia brasileira, onde tiveram

lugar acontecimentos históricos decisivos para o restabelecimento da democracia

no Brasil. Por exemplo. a luta pelas "Diretas Já", que teve como um de seus

protagonistas principais esse grande batalhador da democracia que foi Ulysses

Guimarães. Mais r~entemente, este Congresso" valorizou seu trabalho com a

aprovação das emendas constitucionais de grande importãncia para a consolidaçilo

do exitoso programa de Govemo levado a cabo meu querido amigo, o Presidente

deste querido pais. Sr. Cardoso. No que diz respeito á Integração de nossos paises.

teve uma participação decisiva, aprovando o Tratado de Assunção e o Protocola de

Ouro Preto, estruturas institucionais do MERCOSUL.

A consolidação e aprofundamento do MERCOSUL constituem a

prioridade número um da polilica extema da República Argentina. O MERCOSUL

se apóia em uma firme comunMo de valores, sustentados pelos Govemos e pelos

povos dos dois países, com a Intenção de constituir um espaço politico e

econômico organizada.

A importãncía que ocupa o MERCOSUL como sócio confiaval de

outros palses e blocos regionais se reflete nos acordos de associação com as

repbblicas irmãs do Chile e da Bolivia e nas negociaçães que estão em curso, por

exemplo. com o México, Pacto Andlno, União Européia, com os paises da ASEAN,

ademais. de ser protagonista, com uma só voz, na construção de uma zona de livre

comércio hemisférica.

Srs. Partamentares, nosso processo de integraçâo transcende o

comercial e o econOmico. Por Intermédio dele, ambos os Governos acordaram

facilitar o livre f1"!Ovimento das pessoas, porqus-queremos que caiam todas as

barreiras que dificultam uma maior e melhor inter-relaçilO entre nossos povos.

Nosso objetivo é que todos os habitantes do MERCOSUL lenham os mesmos
direitos e obrigações, seja onde for que decidam se instalar no imenso territÓrio

integrado. com quase 14 milhões de quilômetros quadrados.

E;sta nova etapa demandará maior participação dos Poderes

Legislativos. porque será nacessaria avançar na harmonlzaçilo legislativa, para o
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que os Poderes Executivos deverão coordenar com os Legislativos os passos a

serem seguidos. Quanto mais nos aproximarmos do mercado comum. mais sera...

os temas que deixarão de ser assuntos de tratamento intemo para passar a fazer

parte da aQenda regional.
I

A partir da reforma da Constituição do meu pais, realizada em

1994, se estabelece que o Congresso pode aprovar tr.>tados de integração que

\
,deleguem competências e jurisdiç'-- a organizações supra-estatais em condições

de reciprocidade e igualdade. A partir dessa reforma, a lei suprema da nação.

logi~n'1ente, é a Constituição argentina, mas a seguir na escala hierárquica vêm os

tratados com as potências estrangeiras e, em seguida, a legislação comum.

Queremos um MERCOSUL politico, solidário, com um mercado

interno único, organizado, intemacionalmente previsivel. Queremos um
MERCOSUL política. e economicamente sólido,.. que seià um grande sócio

comercial, aberto a outras grandes regiões do mundo.

Comprometo-me, depois de ouvir as palavras do Sr. Deputado e

do Sr. Senador, a Impulsionar, durante a próxima presidência pro tempore, que se

inicia no semestre que vem, em nome da República Argentina, a idéia de declarar o

MERCOSUL como uma grande zona de paz. Eminha intenção trabalhar para que, .

em todos os acordos que o MERCOSUL subscreva com terceiros, seja anllxada à

cláusula democrática a cláusula da paz. Queremos que o MERCOSUL seja um

interlocutor em todas as grandes qUllstõlls qUIl afetam o mundo de hoje.

desafios e aproveitar as possibilidades do mundo contemporãneo. Recllntemente,
manife -,tamos, como foi aqui dito, ao Presidente Clintorr a prioridade absoluta que

representa o MERCOSUL para nossos paises e a intenção de negociar em bloco,

com uma postura unificada, a iniciativa da Associação de Livre Comércio das

Ar- -ices.

Não posso deixar de manifestar profundo agradecimento pelo

respaldp dO povo.e Gove'!1O do Brasil aos legitimos direitos do meu pais na disputa

pela sobérania das Ilhas Malvinas, reiterando nosso compromisso de recuperá-Ias

pela via da negociação.

Srs. Parlamentares, há uma grande quantldadll de projetos que

dão conta da rT)aturidade e qualidade alcançadas por nossa relação bilateral:

iniciai!Vss sobre abastecimento de gás, interconexão Illétrica, o impulso à rede

integrada de centros únicos de fronteira e a uma gigantesca rede de infra-estrutura

viária e o macroprojeto das hidrovias se somam aos projetos impulsionados pelos

govemos provinciais e estaduais. Por isso, apoiamos com entusiasmo os encontros

que vêm mantendo. nossos Governadores das regiões patagônica e amazônica,

regiões unidas não só por sua natural complementaridade econômica e turistica,

.senão pela importâ!)cia que têm para o planeta seus biossistemas, os quais temos

a obrigação e a responsabilidade dll preservar.

. Aqui .também foi feita referência, no que se refere ao tema

infra-estrutura, á ponte Santo Tomê-São Borja. No dia 8 de dezembro - e,
No que se refere ao tratamento 'de novos tllmas, temos que logicamente. estão todos convidados - estaremos, juntamente com o Presidente

construir uma' politica comum na delicada matéria da liberalização do setor serviços, Cardoso, i.nau!l)lrl1l)do essa obra que, diria, éfundamental para o futuro de todas as

primeiramente no contexto do MERCOSUL e, depois, construir uma politica conexões viárias que estamos implementando. Por exempio, a ponte Buenos

conjunta para negociar com terceiros. Aires-Colónla, uma das maiores do mundo, não teria sentido se não

Há alguns meses iniciamos um diálogo com o Presidente continuássellJos até São Paulo uma rede viária que vai se converter numa

Cardoso, homem de talento e coragem, sobre a necessidade de se ir avançando verdadeira éonexão por terra do Atlântico ao Pacifico - Brasil, Argentina e Chile.

com firrt;.,:za. no projeto de criarmos uma moeda comum. Se o.MERCOSUL é uma Do mesmo mod~, a .relação bilateral se projeta sobre mÚltiplas

criação á imagem e semlllhança da União Européia, qUIl está tratando arduamllnte ár~s de cooperação de singular importância, como avançar em matéria de

de criar uma moeda comum, por que não fazermos o mesmo a partir da experiência tecnologia-- de' porita fi cooperar no uso pacífico da energia nuclear e

dos europeus? Para isso, nossos paises devem harmonizar políticas cambiais. . desenvólllimento espacial.
fiscais, taxas de juros de longo prazo e também conseguir um equilibrio entre

Há que se destacar também o alto nivei de cooperação

nossas dividas e produtos intemos brutos.
alcançado entre nossas Forças Armadas. Não há nenhuma hipótese de conflito,

Com o' Prllsídente Cardoso, decidimos firmar profunda e
pelo contrário. Todas as hipóteses que têm sido levantadas desde há alguns anos

verdadeira aliança estratégica, que estamos construindo para juntos enfrentar os
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são hipóteses de paz, de trabalho, de crescimente e de felicidade de nossos povos

e, indo um pouco mais além, de nossa região.

No setor de alimentos. estamos trabalhando. na hermonização

de códigos de equivalências sanltártaa. a fim de oferecer ao consumidor os padrOea

máximos de qualidade, intemacional. Vejam que, na Conatilulçloargantlna

reformada, o art. 42. ao fazer referência à qualidad~' dos alimentos. exige

informação verldica. Há pouço fitlava-se, na Ilha Margarita. sobre informação
verldlca a partir dos meios. Estamos de acordo cqm a Informação verldlca '!Obre a

qualidade dos alimentos, sobre o que fazem à saúde das pessoas. Na

agropecuárta, é muito o que podemos fazer. em conjunto, em especial a

transferênc,ia de conhecimentos blogenétlcos.

Srs. Partamentares, os partidos polltlcos do a coluna vertebral

de nossas democracias, e devem ser também um fator de integraçio. É impensável

llarantir a relação bilateral Argentina-Brasil sem que exista um intenso intercâmbio

de idéias entre nossas forças politicas.

Permito-me assinalar que ainda não se crtou uma comissão

partamentar de amizade Brasll-Agentina, sendo que nos respectivos Congressos

abundam ditas comissões com outros paises. Tomo a liberdade de convocar, como

homem político. V.Exas. a refletirem sobre a necessidade de incrementar as

relações entre nossos partidos pollticos, com a idéia.de ir crtando famílias políticas

em beneficio de nossa Integração.

Estou aqui, neste honrado Congresso, para reafirmar que essa

aliança com o Brasil tem apenas um sentido evolutivo: o de continuar aproximando

nossos povos em tomo de um projeto comum. Não queremos perder nossa

identidade. Queremos nos conhecer tal como somos. Certamente, produziremos

juntos uma cultura nova, de tolerância e respeito pela diversidade.

Estou convencido de que somos os artlfices de uma pátrta nova,

que legaremos a nossos filhos: a páma da integra~ " que é a soma de nossas

pátrias históricas. Já percorremos um longo caminho com êxito, e não estivemos

nem estaremos, livres de enfrentar dificuldades, mas temos o impulso que nos dá a

vocação comum do êxito conjunto, que nos compromete a desafiar o futuro com

imaginação, entusiasmo e coragem.

Enfrentaremos desafios novos e, juntos, argentinos e brasileiros,

vamos superá-los.

Muito obrigado. Que Deus os abençoe. (Palmas.)

o SR. PRE~IDENTE (Antomo' Cartas Magalhaes) '- Ao

agradecer ás autonoades civis e militares, diplomáticas e eclesiásticas a presença,

cumpre-me 'declarar, 'Presidente Cartas Saúl Menem, que a visna de V.Exa. é

altamente significativa para o Brasil epara os Partllmentares brasileiros. V>Exa. foi

saudado pelos representantes da Câmara dos Depütados - aqui mais do que

representada pelo seu eminente Presidente, Deputado Michel Temer _ e d~

Senado Federal e há de ter sendido nas palavras ae ambos os oradores o desejo

cada vez maior do fortalecimento dos nossos paises por uma união, se possível,

índestrutlve!.

A simpática rivalidade do passado entre Brasil e Argentina, sem

dúvida, foi importante para o estabelecimento da sólida união que temos no

presente, e tentio certeza de que no futuro.

Os problemas da Argentina são os nossos problemas; os nossos

problemas, 'lenho certeza, são os problemas da Argentina, tal a Identidade dos

interesses de ambos os países, tal a vontade dos nossos povos de estabelecer uma

perfeita união.

O MERCOSUL é parte importante dessa união, sobretudo na

área econômica. Temos de agradecer a sua existência, e agradecemos

'PrtncIPàlmente, da parte do Brasil, ao seu precursor, o Senador Jose Samey,
ex-Presidente da República. sem dúvida alguma a peça principal para que esse

objetivo dos nossos paises fosse alcançado.

Hoje, temos a satisfação., tanto de parte da Argentina como do

Brasil, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e com V.Exa., de ver que o

MERCOSUL toma. impulso, como é dõ interesse do continente

sul-americano.Trata-se, sem dúvida, de Instrumento promotor da nossa união

econômica. E a união econômica também nos leva também, por laços culturais

oriundos do passado, a uma união efetiva e afetiva entre o Brasil e a Argentina.

Temos, na verdade, de estar cada vez mais unidos, Brasil e

Argentina. I: do interesse de ambos, até porque seremos, assim, bem mais fortes

em relação aos demais paises do mundo, inclusive aos Estados Unidos. É do

nosso interesse que ninguém possa atrapalhar essa união e que ela se faça cada

vez mais em benefício da América do Sul.

Tenho certeza de que esse objetivo será alcançado, porque

esse é o propqsilo de V.Exa., demonstrado mais uma vez com esta visita ao Brasil

e ao Partamento brasileiro. Vem V.Exa ouvir dos representantes brasileiros o que a

Argentina precisava ouvir, e nós ouvimos de V.Exa. o que os brasileiros desejavam
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ouJlr. É a prova da nossa afinidade, é a prova de que sua visita éextremamente

importante para os doispaises - Brasil e Argentina. Unidos, estou convicto de que

-seremos",mais fortes, porque essa união é abençoada Por Deus e pejos povos de

ambos os paises.

Haveremos sempre de resolver os problemas que porventura

possam existir em virtude da diversidade qlje V.Exa. mencionou. Vamos atender

ao apelo de V.Exa. e pro~over maior Integraçãe- dos partidos polfticos, para que

a democracia nos dois países cada vez mais se fortaleça.

Vamos promover a indispensável eslabllídade dos paises que

integram o nosso continente, principalmente do Brasil e da Argentina. Essa

eslabllídade passa por uma união efetiva, em todos os sentidos, dos nossos paises.

Por isso, ao agradecer a V.Exa. sua visita ao Brasil, como ontem

agradeci penhorado ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. quero dizer-lhe

que tenha certeza de que o Parlamento brasileiro, Câmara dos Deputados e

Senado Federal, não fallará na defesa dos interesses da América do Sul e do

MERCOSUL, mas, sobretudo, na defesa dos Interesses dos nossos paises, Brasil

e Argentina. Vamos construir paises estáveis. com justiça social e com plenitulle

dernocreUca. (Palmas.)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 211, DE 1997

(Do Sr. Germano Rigotto)

Dá nova redaçao aos arts. 20, 31, 33 e Anexo da Lei Complementar
n9 87, de 13 de setembro de 1996 e dá outras providências~

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 190, DE 1997)

oCONGRESSO NACiONAL decn=ta:

Art. l' O caput da art. 20. a art. 31 e ° art. 33 da Lei Complementar n' 87,

de 13 de setembro de 1996. passam a vigorar com a seguinte redação:

........................................................................................................................................
Art. 20. Para a compensaçiio a que se refere a artigo anterior. é

assegurado ZlO sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto tmteriormente

cobrado em opcraçã-cs de que tcnh:lll resultado 8 entrada de mercadoria. real ou

simbún~a. no estabelecimento. inclusive li destinada ao ativo permanente. ou o

recebimento de serviços de tr8nsportc intermunicipal ou de comuniCtlçio.

......................................................................................................................................
Art. 31. Até a exercício financeiro de 2.11112. inclusive. a Uniio entregará

mensalmente recursos asos Estados e seus Municípios. obedecidos os

montantes definidos pzra cada Estado. os critérios. os prazos e ZlS demais

..E0ndições fixados no Anexa desta Lei Complementar.

S 1'. Da montante de leC\Jrsos que couber a cada Estada. a Unlio

entregará. diretamente:

I - setenta e cinco por cento ao prúprio Estrido: e - -

11- vinte e cinco par centa aos respectivos Municípios. de acorda com os
critério~ previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

S 2' Para atender ai. disposta no caput as lecursos do Tesouro Nacional

serão pr""""l1i~ntes:

I -: da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada.

desde já. a inclusão' nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita

decorrente dessas emissões. bem coma de dotação noa mOJ!jantes anuais

determinados no Anexo. nio se apllcando neste casõ. desde q~~ atendidas as

condições e os limite;' globais fixados pelo Senado Federal. quaisquer restrl.ções

ao acréstimo que acarretará no endividamento da Unlio.

11- de outras formas de recursos.

S 3! A entrega dos recursos a cada Unidade Federada. na torma e

condições detalhadas no Anexa será satisfeita. primeira. para efeito de

.pagamento ou compensação da divida da respectiva.Unidade. inclusive de sua

administração indireta. vencida e nio paga ou vincenda no mê$ seguinte àquele

em que for efetivada a entrega. junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da

administraçiib federal. O saldo remanescente. se houver. sen\ creditada em

moeda corrente.

S ~, - O prazo definido na caput poderli ser estendido até a exereicio

financeiro de 2006. inclusive. nas situações excepcionais previstas no item 2.1

dr Anexo.
" S 5! - Para efeito da apuraçiio de que trata o art. 4' da Lei Complementar

n' 65. de 15 de abril de 1991. será considerada o valor das respectivas

exportações de produtos industrializados. inclusive de sem;-elaborados. nio

submelid.as a incid~ncia do imposto sobre operações relativas ii circulação de

mercadorias e sabre prestações de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal e de comunicaçiio em 31 de julho de 1996.

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observa....se-á a seguinte:

I - a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento dará direito

de crédito a partir da data da entrada desta Lei Complemeiltar em vigor:

11 - somenta darão direita de crédito as mercadorias destinad3s l'IO ativo

permanente do estabelecimento. nele entradas .a partir da data. desta Lei

Complementar em vigor".
- Art. 2' O Anexa da Lei Complementar n! 87. de 13 de stembro de 1996.

.. .tssa li vigorar com a seguinte redação:

ANEXO

[LEI COMPLEMENTARN' 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.)

1. A unlio entregarli recursos aos Estados e seus Municípios. atendidos

os montantes determinados para cada Estada. critérios. prazos e demais

condições tixados neste Anexa. que foram dimensionadas com base no produto

da arrecadaçiio óo imposta estadual sobre operações relativas ii circulaçiio de

mercadorias e sabre prestações de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal e de comunicação [ICMS) efetivamente realizada no••periodo de

julho de 1995 a junho de 1996. inclusive.

1.1. Do montante dos recursos que cabe.a cada Estado. a Uniio entregam.

diretan 'nte:

1.1.11 ao prúprlo Estado. 75" (Setenta e cinco par cento):

1.1:2. aos seus Municipios. 25" (vinte e cinco' par cento). distrlbuidos

segunda os mesmos critérios de rateio aplicados às parceias de receita que lhes

cabem do ICMS•

2. A entrega dos recursos. apurada nos termos deste Anexa. serli efetuada

~té o exercício tinanceiro de 2002. inclusive.

2.1. Excepcionalmente. a prazo poderá ser estendido no caso do estada

cuja razio entre o respeclivo valor da entrella anual de recursos. apllcado a
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partir d~ exercido de 199B, lixado no item 3 e o produto de sua arrecadaçlo de

ICMS .entre julho de 1995 a junho de 1996, amhos expressos a preços médios

deste período. seja:

2.1.1. superior a 0.10 {dez centésimosl e inlerior ou igual a 0.12 (doze

centésimos) até o exercício financeiro de 2.003, inclusive:

2.1.2. superior a 0.12 (doze centésimos) e inferior ou Igual a O.U
(qualorze centésimos) até o exercído financeiro de 2.oo~, indusive:

2.1.3, superior a O,1~ (q"atorze centésimos) e inferior ou igual a 0.16

(dezesseis centésimos), até o exercício financeiro de 2.005, inclusive:

2.1.4. Superior a 0.16 (dezesseis centésimos) até o exercício de 2.006. in
cluslvc.

3. O valor anual do ressarcimento a ser entregue aos Estados. a partir do

exercício financeiro de 1997, será RS 3.600.000.00 (três bilhlles e seiscentos

milhlles de reais) expressos a preços médios do período julho de 1995 11 junho

de 1996. e o de cada Estado. incluídas as parcelas de seus Municípios. é:

3.1 As p.rcel.s serilo .tualizadas pela vari1lção do índice ger.1 de preços.

conceito disponibilid.de interna, IGP-m d1l Fund1lçlo Getúlio v1lrgas. ou na sua

.usêneia, outro índice de carilt!,r n1lcion1l1 que o substitu., tomando-se por base o

índice médio compreendido no período iulho de 1995 a junho de 1996.

3.2 Aplicar-sc-á aos montantes acima o seguinte f.tor de reduçiio:

3.2.1•• 0.900 (novecentos milésimos), 0.775 (setecentos e setenta e cinco

mllésimos),0,625 (seiscentos c vinte e cinco milésimos). 0,~5o (quatrocentos e

cinquenta milésimos): respectivamente. nos exercícios financeiros de 1999.

2000, 2001 c 2002, ressalvados os casos dos Estados enqu1ldrados no disposto;

3.2.1.1. no subltem 2.1.1 em que o valor é ígual a 0.900 {novecentos

milésimos). 0,715 (setecentos e setenta e elnco milésimos), 0,625 (seiscentos e

vinte e cinco milésimos}. 0.~50 {quatrocentos e dnquenta milésimos} e 116 (um

sexto). respeclívamentc. nos e",ercícios de 1999, 2000. 2001, 2002 e 2003:

3.2.1.2. no subitem 2.1.1. em que o valor é igual a 0,900 (novecentos

milésimos). 0,775 (setecentos e se.tenta e cinco milésimos}. 0.625 (seiscentos e

VÍl\te e cinco milésimos). 0,450 (quatrocentos e dnq~enta milésimos). 2f1 {dois

sétimos} e 1[7 (um sétimo), respectivamente. nos exercídos de 1999, 2000. 2001.

2882, 2003 e 2004:

Acre
Alagoas
Amapá

Amazonas

!Bahia
Ceará

Distrito Feder.1
Espírito Santo
Goih
Maranhão
M.to Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Poraíb.
IParaná

Pcrn.mbuco
Piauí

Aio Grande do Norte
Aio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Roraima
Sant. Catarln.
iS50 P.ulo

!SergiPe
IToncentins

RS
RS
Rg

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
AS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
AS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

5.331.27~.73

~8.598.B8o.81

20.719.213,10
3~.023.345.57

129.01 ~.673.83

66.~00.645.01

~7.~32.892.61

U8.862.799.15
73.335.579.92
59.783.74~,19

82.804.150.57
62.528.891.22

~32.956.072.19

158.924.71 0.50
16.818.496,99

352.141.201,59
81.223.637.38
1~.593.B~5,B3
21.213.050.05

313.652.856.27
291.799.979,19

1~.608.957.22
2.237.772,73

116.297.618.94
985.414.322.57
14.670.108.64

4.611.279.20

3.2.1.3'. no su~l~~m 2.1.3.. em que o valor é igual a 0.900 (novecentos

miltslmos:O. 77~.lset=~ntos e setenta c cinco milésimos}, 518 [dnco oitavos)

~ (quatro oitavos). 3/8 (Irh oltavos).- 2/S Ida/s. olt!l'lO~) c 1/8 (um oitavo).

reapeclNam.ntc. nol ex.relelol di 1999. 2000. 2001, 2002. 2003; 2004·e 2Õ05;· .

3.2.1.4. no lubltlm 2.1.4. elSo em que a v.lor é igual a 0.900 (novecentos

m)~llmOs). 7/1 (lItl nanas). 6/1 (1.11 nonDI).. 5(9 (cinco nonos). 4/9 (qu1ltro

nonal). 3(1 (Ir'l nonol).2/9 (dali nDnol) e 1/9 (um nonD). respectivamente, nos·

IlCIrc!clol d. 1818.20DO. 20D1. 2002. 2003. 2004. 2005 e 200S.

4.,'" p"lodlcldld. di cntrtg. dDI flCllrlOI. a titulo de ressarcimento. é

m.nnl.'s.ndo as valores enlrsllun at6 a 6ltlmo dia do mês subsequente e

cerrespondlllo s lf121um dOZllIVOS\ dos valores previstos na tabela constante

da Item 3.

~.1. Cons/deraMle" comD D primeiro perlodo do ressarcimento o mês Oe

janeiro de 1997.

5. Antes do inicio de cada exerclclo financeiro. o estado comunicará .0 Mi

nistério da Fazenda os índices de participação dos respectivos Munlcipios no

rateio da parceia do ICMS a serem aplicados no correspondente exercício.

obselVado ainda. o seguinte:

.5.1. O alT8so na comunicaçiio dos coeficientes acarretaril a suspensio d1l

entrega dos recursos-ao Estado e "OS respectivos Munielpios, até que seja

regularizada" entrega d1ls infotrnaçiíes.

5.2 - Fica o Ministério da Fazenda obrigado" publicar no Diário Oficial da

Uni50. até cinco diss· úteis antes da data prevista para a efell"" entrega dos

recursos. o valor atualizado a ser entregue a cada Estado e do conjunto de seus

Municípios.

6. A forma de entrega dos recursos a c.da Estado e " cada Municipio

obscrvarii o disposto neste item.

6.1 O Ministério da F"zend. informará. "té cinco dias úteis antes da data

prevista para a efetiva entrega dos recursos. o respectivo montante da dívida d1l

administração direto e indireta da Unidade Feder1lda. apurado de acordo com o

definido nos subitens 6.2 e 6.3. que será deduzid~ do valor a ser entregue li

respectiva Unidade em uma das duas formas previstas no subitem 6.4.

6.2. ,Para efeito de entrega dos recursos li Unidade Federada. em cada

período e' por uma das duu formas previstas no subitem 6.4. • serio

obrlgatoríamente considerados, pela ordem e até o montante total da entrega

apurada no respectivo período. os valores das seguintes dívidas:

6.2.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela Unidade Federada.

vencidas e nio pagas. computadas primeiro as da adminis.traçâo direta e depois

~ d d" ..:' d''~s a 8 mlOlstra'rlO 10 Ireta;

6.2.2. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela Unidade Federada.

vincendas •no mês seguinte -àquele em que serio entregues os recursos.

compu\"das primeiro as da administração direta e depois. as da administraçiio

indlret.;

6.2.3. contraídas pela Unid.de Federada com garanti. da Uniilo. inclusive

divida externa, primeiro, ~s vencidas e niio pagas e, depois. as vincendas no

mês seguinte àquele em que serão entregues os recursos. sempre computadas

inicialmente as da adrninistraçiio direta e posteriormente as da administr8ção

indireta;

6.2.4.. contraídas pela Unidade Federada junto aos dem1lis entes da

administração federal. direta e indirettl, primeiro. as vencidas e nio pagas e,

depois. as vincendas no mês seQuinte àquele em que serlio entregues os

recursos. sempre computadas inici..lmente as da administração direta e

posteriormente as da 1ldministr1lçiio indireta.

6.3. Para efeito do disposto no subitem 6.2.4. ato do Poder Executivo

Federal poderilautorizar.

6.3.1. a inclusilo. como mais uma opçiio para efeito da entrega dos

recursos. e na ordem que determinar. do valor correspondente a titulo da

respecliVa Unidade Federada na carteira da Uniild. inclusive entes de sua

administração indireta, primeiro relativamente 80S valores vencidos e não pagos .
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c. depois. aos vincendos no mês seguinte iiquclc em que serão entregues os

recursos:

6.3.2. a suspensão tempor~ria da dedução de dívida compreendida pelo

dispositivo. quando nio estiverem disponíveis. no prazo devido. ZlS necessárias

informoções.

6.~. Os recursos a serem entregues li Unidade Federada. em cada

perlodo. eq~ivalentes ao montonte das dividas apurodo na formo do subitem 6.2

e do anterior. serão satisfeitos pela Uniio por uma das seguintes formas:

6.-4".1. entrego de obrigações do Tesouro Nuional. de série especio!.

inalienáveis. com vencimento. nio inferior 3 dez anos. remunerados por t2lxa

igual ao custo médio das dlvidos da respectiva Unidade Federada junto ao

Tesouro Nacional. com poder Iiberatório para pogamento das referidas dividas:

~

6.~.2. correspondente compensação

6.S. Os recursos a serem entregues o. Unidade Federada. em cada

penod,,\ equivolentes a diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o

VlIlor"da divido apurada nos termos do subitens 6.2. e 6.3. e liquidada no forma

du subitcm anterior. serio satisfeitos .atrAvés de crédito. em moeda corrente. D

conta bancária do bcncficiiirio.

7. Os parimetros utilizados no cálculo da entrega dos recursos a cada

Estado de que trata este Anexo serSo considerados. no que couber. para efeito de

renegociação ou do refinanciamento de dividas junto ao Tesouro Nacional.

8. As referê,ncias feitas aos Estados neste Anexo entendem-se tombém
fcitas ao Distrito Federal.

Arl 3' Os valores entregues o. título de adiantamento na forma do item ~ e

seus subitens. do Anexo da Lei Complementar n'87. de 13 de setembro de 1996.

em sua redaçiío original. serio eonsiderados como ressarcimento para o período

de 16 de setembro o 31 de dezembro de 1996.

Art. 4! Os valores do ressarcimento referente 210 período de janeiro de

1997 até o mês de publicação desta Lei Complementar serão repassados aos

Eslodos e ao Distrito Federal. de uma única vez. até 30 [trinta) dias da
publicação.

Arl 5' Os valores já entregues a titulo de "Seguro Receita" liquidas dos

descontos previstos no item 4.2. do Anexo da Lei Complementar n' 87 de 13 de

setembro de 1996. em sua redação original. serão deduzidos das parcelas do

ressarcimento devido a cada Eslodo.

Parágrafo único. Os valores acima mencionodos serão atualizados pela

variação do Indlce geral de preços. conceito disponibilidade interna. IGP.OI da

Fundação Getúlio Vargas. ou. na sua ausência. outro Indice de caráter nacional
que o substitua.

Arl 61 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art: ]' Rcvogam-se as disposições em contrÍlrio.

JUST! FICATlVA

As alterações propostas objetivam compatibilizar os avanços introduzidos

pela Lei Complementar n' 87. de 16 de stembro de 1996. com o equillbrio
flnlnceiro das Unidodes da Federação.

•A presente modificação decorre. essencialmente. do sistema de

comp~!,),açio odotado pela Lei Complementar n' 87/96. conhecido como

Ifseguro~eceitalf. Esse mecanismo não 8tende de form3 equilibrada os prejuízos

advindos das mudonças introduzidas nà ICMS.

A sistemátiC8 do U seguro-receita" prevê como período-base para a

compensoção o ICMS de julho de 1995 a junho de 1996.com um tator de

ampliação de 3". por cont8 do crescimento dZl economia. O "seguro-receita"

somente serÍI devido pela União quondo a arrecadação pós-Lei Complementar

87/96 for Inferior li arrecadoção daquele penod~.

Considerando ~s aferições até setembro de 1997. mesmo após as

modificações feitas na fórmula origlnol do "seguro-receita" por meio de Portaria'

Interministerial. os Estados. o Distrito Federal e os Municlpios receberam cerca

de um terço dos RS 3.6 bilhões previstos no orçamento da União para os anos de

1996 e 1997.

Boseados nesses resu\lados. os Estados propõem sua alteração. As

modificações abrangem dois aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito o.

forma de compensoção. Introduz-se a compensação efetiva das perfas do ICMS

nos montantes já acordados entre a União e os Estados e o Distrito Federal. O

segundo prevê o revogação do creditamento do ICMS sobre os bens de uso ou

consumo. que deveria vigorar a partir de l' de joneiro de 1998.

No que t2llnge 30 ressarcimento. ZI modifiC3~O ViS3 dar sustentabilidzde

aos Estodos e ao Distrito Fede..1 durante o perlodo de transição. Em nlvel

nscionol. percebe-se queda de 2.6~" na arrecadação do ICMS no primeiro

semestre de 1997# em rehlção ao mesmo penado do ano anterior.

Consideran~o-se um crescimento admitido de 3.5" do PIB. devlamos ter um

crescimento lda receita nacional de 3.5%. Assim sendo. a queda total da receita

do ICMS será de 6.5". Se aplicarmos os 6.65 sobre a receita de RS S6.0 bilhlies

do ICMS. verificado em 1996. terlamos uma perda de exatos RS 3.6 bilhões. o

mesmo valor previsto no Anexo I da Lei Complementar 87/96 como compensoção

para os anos de 1996 e 1997.

Esse fraco desempenho do ICMS deve-se. basicamente. o.s modificações

introduzidas pela Lei Complementar n' 87/96. tais como: oI desoneroçio das

exportações de produtos semi-eloborados e primários. com aplicação desde

setemb,\o de 1996. e b)concessão do crédito sobre os bens do ativo permanente

de5de·~1" de novembro de 1996. Esse item. no início dfts negociações com o

Governo Federal. abrangia apenos os bens de capilal. (m~qui""s e equipamentos

destinadas ao ativo fixo). A portir de 1! de janeiro de 1998.ainda. entrar~ em viaor

o crédito sobre os bens de uso ou consumo. Com isso. o crédito do ICMS deixZll

de ser ffsico (exclusivo sobre mercZlIdorias) para scr finftncciro (crédito sobre

qualquer compra com imposto!.
O incentivo -210 setor produtivo visando às exportações e ta renovaçio do

parque industrialtrazídos pela lei Complementar 87/96. num primeiro momento.

causa forte impacto negativo. A receita paro o Estado. resultante dos novos

investimentos. somente se refletirA ZlIpÓS 8 entrad8 em oper2llçSo das nuvas

plantas industriois. No est~gio de implantação. o crédito do ICMS sobre os bens

do ativo permanente funciona como um redutor acelerodo da arrecadação

Estadual.b"j1lvista oS expressivos montantes envolvidos.
Entretanto. no decorrer da vigência da Lei Complementar 87/96 a maioria

dos Estados não teve aet:SSO -aO!; recursos do "segufo·receita" por várias

razões. Alguns pelo crescimento da arrecadação em setores alheios aos efeitos

dlT lei Complementar do ICMS. como. por exemplo. combustiveis e lubriti&1lntes.

veículos~ peças e ZIIcessório!!=. supermercados e magzzines. No entanto. o ICMS

do setor exportador. diretamente beneficiado pela Lei Complementar 87196.

indicou erescimcnto negativo. Além disso. em decorrência da lei houve o

, incremento da exportação de prodL:os in natura [soja e café). em detrimento do

exportaçõo de produtos com maior valor agregado Ifarelo de soja!. Cabe observar

que a exportação de soja em grãos tem causado sérios transtornos às

economhls regionais. tais como: a] no C8mpo. pelZl altll meC8nização•. nio gera

empregos ~ bl na cidade. pela falta de matéria-prima. gera ociosidade na

capacidade industrial instalada e. em decorrência. mais desemprego. Cumpre

tambE:m observar o efeito da exportação de café em grão. cujo valor elcvOlI-se

sensivelmente nesse penado e cujo preço E: ditado pelo mercado consumidor

externo. Nesse caso. há grande perda de receita dos estados produtores e

i'imbém incentivo li exportação do produto in natura.

, O montante das perdas. em raziío da implementação da Lei. inicialmente

estimadas pelos Estados e pelo Distrito Federol não coincldio com os valores

calculllll,os pelo Ministério do Planejamento. IPEA e Receita Federal. No entanto.

toram'.aprovados w'ores consensmsis. com revisão prevista para agosto de

1998. Antes disso. a União. através da Portaria Interministerial n' 213/MF/MPO.

de 2.9.97 fez algumas alterações na fórmula. com resultados marginais para a

maioria das Unidades Federadas.
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o Congresso NaCIonal Decreta.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR' N2 190, DE 1997)

Art. 1° A Lei Complementar n' 87 ae 13 de seremoro de 1996 será
acreSCida dos seguintes inCISOS ao seu artigo 2'. .

da economia estão exigindo maturação mais prolongada do que a prevista.

. enquanto a perda de ICMS ocorre de forma imediata. afetando o já debilitado

fluxo IinilOceiro dos Estados.

ComplementarAltera art. 22 , parágrafo e inciso e Anexo, da Lei
n2 87/96.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 212, DE 1997

(Dos Srs. Gilney Viana e Antônio Joaquim)

Sala das Sessões e~ .' de -. de1(7
.' -I I/
I'! ~

:'\"lU'I. ,I' ~-
'- .J.'-'.-. \ ........1-

Deputado GERMANO RIGOrrO

\

Ressalto. por fim. que este Projeto de L~i Complementar é resultado do

entendimento que envolveu todos os Estados e o Distrito Federal e que foi

encaminhado pelos Secretários de Fazenda e Governadores. li Sub-Comissio de

Análise e Propostas de Reforma Tributária. a qual presido. pertencente li

ComiJsão de Finanças e Tributação desta Casa.

Entendo que 11 presente projeto. que materializa a posiçllo dos Secretários

de Fazenda e dos Governadores. virá a amenizar os efeitos desfllVoráveis da Lei

Complementar 87/96 no decorrer do período de translçllo proposto.

Também será mantido o prazo de vigência até o ano 2002. podendo ser

dilatado conforme a perda efetiva de cada Estado. A partir do ano 1ggg a

compensaçio será decrescente. pela aplicação de um redutor. até finalizar a

transição. nos seguintes percentuais: 1ggg (gll"J. 2000 (77.5"1. 2001 (62.5"1 e

2002 (45"1. Depois deste período. o crescimento econômico e a elicácia dos

Fiscos Estaduais se encarregaria de manter o nível de receitas dos Estados.

Com objetivo de evitar maiores prejuízos os Estados e o Distrilo Federal

propõem a revogação do crédito do ICMS sobre ~s bens de uso ou consumo em

razio . dessas per.das estarem subestimadas. As informações trabalhadas

referiam-se a períodos anteriores li Lei Complementar. quando hllVÍa poucO

Incentivo para o registro desses valores. visto que niio geravam crédito do

imposto. p. ex.. material de consumo. Além disso. o número de contribuintes

atingidos é multo alto. pois quase todos teriio algum crédito. a ser aproveitado.

diferentemente do crédito de ICMS sobre bens de ativo permanente que atinge.

basicamente. as empresas Investidoras. A utilização do crédito sobre o uso ou

consumo será constante e não periódica como no 'caso do ativo permanente. A

grande quantidade de contribuintes beneliciados. assim como a constincia:

poderio implicar perdas de receita bem superiores li" previstas. E é exatamente

pelo universo de contribuintes atingidos e pela diversidade de itens classificados

como de uso e consumo que Zl medida tornzlf~se-ij válvula de evasão fiscal difícil

de ser controlada.

Portanto. as modificações aqui introduzidas visam diminuir as perdas e

estabelecer maior equilíbrio nos custos da transiçllo. Os Estados e o Distrito

Federal participaram ativamente das negociaçães ~om o Governo Federal e o

Congresso. no sentido de viabilizar a aprovação daquela Lei. Sempre com a

visio do !odo. entenderam que naquele momento a mudança tributária

representavà uma decisão pró";nvestimento. pró-produção e pró-emprego:

portanto. úma relaçb onde todos ganhavam (Empresas/Govemos).

As Unidades da Federação acordaram com a linha econômica daquela Lei

Complementar. pois entendiam que era necessário aperfeiçoar o ICMS. Adotando

~ sistemática do Imposto sobre o Valor Agregado. a lei aproximou o sistema

~utário brasileiro dos demais países do MERCOSUL bem como a maioria dos

países desenvolvidos. Contudo. a iminência de p"rda de receita do ICMS gerava

grande desconforto aos estados•

.' qentes da importSncia do aperfeiçoamento tributário. aflIra as

modlfléllções propostas. os Estados e o Distrito Federal mantêm a forma original

de utilização dos recursos devidos pel" União a título de compensaçllo da lei

Complementar 87/96. ou seja. descontam-se as dívidas vencidas ou vincendas

dos Governos Estaduais e Municípios. Dessa forma. o ,ressarcimento apenas

acelera o p8gamento das dívidas intcrgovernamentais por meio de um encontro

de cõ"tas

Os Estados e o Distrito Federal estio empenhados na reestruturação do

setor público brasileiro. em colaboraçio com o Governo Federal. No entanto. o

esforço adicional de incremento da receita dilui-se na reposição das perdas de

receita tributária provocadas pela Lei Complementar 87/96. Ao fixar uma base de

arrecadaçllo e prever 3" do incremento do ICMS por conta do crescimento da

economia. a Lei Complementar engessou o ICMS dos Estados e do Distrito

federal. O mesmo nio aconteceu com lIS despeslIs. Somente o crescimento

vegetativo da folha de pagamento de alguns estados supera esse incrr.;"ento.

cabe aqui observar que. nesses Estados. mais de 7~ da folha de pagamento

refere-se a pessoal ligado às áreas da educação. segurança. justiça e saúde.

Nessas atividades. que sio Iinalísticas. nio cabem mais ajustes. pelo contrário.

sio áreas oflde é crescente a demanda da populaçio. que reclama. com razio. o

atendimento insuficiente proporcionado pelo Estado. O esforço fiscal dos Estados

~m 1997 é praticamente anulado. ~ medida que tio-somente repõe o nÍ'lleI de

receita anterior ~ Lei Complementar.

Sem dúvida. os resultados da Lei trouxeram um descompasso nas.

finanças dos Estados e do Distrito Federal. Os efeitos positivos pelo crescimento

VI - a entrada. no terntórto do EStado destlnatarlo de mercadorias
Oriundas de outros Estados destinada a uso. consumo final ou a Integraça"o do
atlvofix,\

'.. VII - na utilização. por contribUinte. de serviço sUJa prestação se
tenha iniCIada em outro Estado e não esteja Vinculada a operação ou prestaçao
subsequente alcançaoa pela InCidênCia de Imposto

Art:' Altera a reoacao ao paraaraio -, -o artigo 20 da Lei
Complementar n' 87/96. que passa a ter a segUlnte-reoação ~

§'2~"~'Salva prova em contráriO. presumem-se alheias a atividade do
estabelecimento. os veiculos de transporte pessoal. bem como mercadorias e
serviço não utilizados essencialmente como Instrumento de produção.

Art. 3° A redação do item 1 do Anexo da Lei Complementar nO 87 de
13 de setembro de 1996. passa a vigorar com os seguintes termos:

! 1. A União entregará recursos aos Estados e seus Municípios.
atendidos limites. critérios. prazos e demaiS condições fixados neste Anexo, com
base no produto da arrecadação do imposto estadual sobre operações relativas à
circulação de mercadOrias e sobre prestações de serviçoS de transporte
interestadual e intermUnicipal e de comunicação !ICMS). efetivamente realizada
no período de julho de 1994 a Junho de 1996. inciuslve.
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JUSTIFICAÇÃO

A Lei Complementar nO 87196. dentre outras détermlnacões.
instituiu o Imposto sobre operações relativas á circulação oe mercadorias e sobre
prestações de ServiÇOS de transpone Interestadual e Intermunicipal e de
comunicaçã'p. Estabeleceu desoneração do ICMS sobre produtos primários
efetivamente exportados e outras determlnacões cUJos efeitos sabre a
arrecadação de impostos pelas Unidades Féderadas somente puderam ser
avaliados após a sua vlgencia.

Alguns efeitos oerversos foram oetectados e ouantlficados e
outros apenas estlmaaos - reve/anao tenoenclas negativas. em termos de
arrecadação o que precisa ser corngldo ou atenuado.

É dentro deste espirito que propomos este PLP contendo 3
retificações á Lei Complementar n087/96

a) Inclusão de incIsos VI e VII ao artigo 2° para atender a uma grave omissão
de texto original da Lei Complementar que. ao arrepio de dispositivo constitucional
especfflfo. deixa de definir entradas de bens e mercadonas para uso e
consL\moJimobllizado. como fato gerador de Imposto.
b) Altera a redação do parágrafo 2° do art. 20 para expnmlr co",! clareza o
conceito de ativo permanente. fixando cntérios de essenclabllidade do bem para o
estabelecimento. para fins de credenCiamento do Imposto
cl Altera o Item 1 do Anexo da refenda Lei Complementar nO 87/96. visando
ampliar o perlodo base de cálCUlo da arrecação co ICMS soDre o qual se oooga a
União entregar recursos aos Estaaos e Distnto Federal de Julho ae 1995 a Junho
de 1996 para o periodo de Julho de 1994 a lunho de 1996 - tenao em vista que o

período definido na lei ievou á subestlmação das perdas decorrentes. porque
neste período os preÇos pnmános. especialmente. agrícolas., estavam bastantes
çompnmldos.

Sala das Sessões. -; ~ de """'''' ......1~ de 1997.

p.....--, c~l' L-~~,\

. Deputado Gilney Viana - PT/MT

.~ _.A/·
DeputadoAntõ~-PSDB/MT

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 214, DE 1997
(Do Senado Federal)

p~ N" 24319J - COMPLEMENTAR)
AItera a legislaç40 do imposto dos Estados e do Diatrito Federal
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual. e
intermunicipal e de comunicação. Pendente de pareceres das
Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituiçao e Justiça
e de Redaçâo

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (m:RITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54). APENSEH-SE li ESTE
OS PLPs NOS 78/96 E 190/97 E SEUS APENSADOS. PUBLIQUE-SE.)

O Co"gre••o Nacional decreta:

Art. I· O inciso I do art. 33 da Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso
ou constono do estabelecimento, nele entradas a partir de l' de janeiro
de 2000;" .

Art. 2' Os subitens 2.1, 5.8.2. 5.8.3. 5.8.3.1 e 5.8.3.3 do Anexo da Lei
ComtiIementar n' 87. de 13 de setembro de 1996, passam a vigorar com a expressin "2000"
em .ubstimição à "1998".

Art. 3' Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da Lei Complementar nO 87. de
13 de setembro de 1996, passam a vigorar com a expressão "de 19% a 1999" e~

substimição ~ "de 1996 a 1997"
Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal. em r de dezembro de 1997

. ,~q~--:1lll1Senador AntoJÚo-ta;~ .Llães
Pr.(..dente do Sena ~,

LEGIS~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLAmos - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

..w· ••••••••••••••• w· ••••••••••••••••••••••• ww •••••••••••••••• w ww ••• w••••••••••••••• w ••••••••••••

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

••••••••••••••• w •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ww •••••w•••••••••••••••••••

SEÇÃOVUI
Do Processo Legislativo

•••••••••••• w•••• w•••••• w•••••••••••••• w•••• w••••••••••••••••••••••••••• w••••••••••••••••••••••••

SUBSEÇÃO UI
Das Leis

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w•••• w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 65 - Oprojeto de I:i aprovado por uma Casa será revisto pel/}
outr~ em um so turno de discussão e votação, e enviado à sanção oú
proilJulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado voltará à Casa
iniciadora. '

••••••• .. • ww ••••••••ww······· ••••••••••••w••••• w ••••••••••••••••••••••• w••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••w••••

LEI COMPLEMENTAR N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE INTERESTADUAL
E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••w•••••

Art. 33 - Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
I - somente darão direito de crédito as mercadorias

destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas
a partir de 1 de janeiro de 1998;
•••••••••••• .. •• w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w w w••

- Anexo (Ítens 1 alI)
• ••••••••••••• ~ .........................................••••••••••••• w w••••••••••••••

. 2. i. Excepcionalmente, o prazo poderá ser estendido no
caso de Estado cuja razão entre o respectivo valor previsto da
entrega anual de recursos (VPE), aplicado a partir do exercício
de 1998, fixado no subitem 5.8.2. e sujeito a revisão nos termos
?io subitem 5.8.3., e o produto de sua arrecadação de ICMS entre
julho de 1995 a junho de 1996, ambos expressos a preços
médios deste período, seja:
.. ••• • .. • •••••• ••• w ww w .

'5.8. VME é o valor máximo da entrega de recursos a cada
Estado, incluída a parcela de seus Municípios, resultante da
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..:-._-------*.:.'--------,

._----*-----_._----

;-----------------------------*--------------.

.----------*,---------,

---o

R$ 18.568.105,75

R$ 65.646.646,51

R$ 93.328.929,22

RS 6.402.775,60;

*--

*

R$ 71.501.907,89

R$ 509.553.128,12'

-!U 169.977.837,01
-*,-'---

R$ 23.041.487,41

R$ 394.411.651,45
,-------*_._---

RS 101.621.401,92

,----*---- ._----
Piauí

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Mato Grosso

-*

---*---

Tocantins

.Mato Grosso do Sul

. Maranhão

.------'----*
Acre RS 5.972.742,49

*-
Alagoas R$ 53.413.686,32

*
Amapá R$ 21.516.418,81

*
Amazonas RS 50.234.403,21.

- *
Bahia R$ 165.826.967,44

*
Ceará R$ 82.950.622,96

Santa Catarina R$ 144.198.422,1&
.---------------*---------------.

São Paulo R$ 1.293.240.592,06
.-----------------------*----------------.

Sergipe R$ 19.101.069,13
.-..._-.,--------------*-

Rio Grande do Norte· R$ 26.396.605,37.
.-----------*-

Rio Grande do Sul R$ 372.052.391,48
.-------------* ._--- .----

Rio de Janeiro R$ 368.969.789,87
-----*--

Rondônia 'lU 17.881.807,93
.-------------*---- ._-----

Roraima R$ 2.872.885,44

Tocantins R$ 4.611.279,20;
-------------------_:..*-------------.

'\5.8.2. nos exercícios financeiros de 1998 e seguintes, o
valor pre,?s.to da entrega ,anual de recursos (VPE), expresso a
pre?os medlOs do período julho ,de 1995 a junho de 1996, ao
conjunto das Unidades Federadas, ' é igual a RS
4.4~0.000.000,00, (quatro bilhões e quatrocentos milhões de
reaIS), e o ,de -cada Estado, incluídas as parcelas de seus
Muniçípios, é:

._--*
Distrito Federal R$ 58.559.486,64

.------------*---- -------.
Espírito Santo R$ 169.650.089,02

.-----------*----'-------.
Goiás R$ 93.108.148,77

: . Mmas Gerais
.--'--'-'--------*
"Pará. ;:\.

Paraná R$ 352.141.201,59
.------------*---------------------.

Pernambuco R$ 81.223.637,38
.------------------*----------------.

Piauí R$ 14.593.845,83
.----------------*------------------.

Rio Grande do Norte R$ 21.213.050,05
.-,--,-----------------*-----------------------------.

Rio Grande do Sul R$ 313.652.856,27
.---------------------*-------------------------------.

Rio de Janeiro R$ 291.799.979,19
.---------------------*--------------------------.

Rondônia R$ 14.608.957,22
------------*---------------.

Roraima R$ .2.237.772,73
.------------------*---------------------------.

Sdnta Catarina R$ 116.297.618,94
.~_.._"""'-_.._----_..._....__..._---_..__..*............__.._.._-_.._--_.._--_..-----.

São Paulo R$ 985.414.322,57
.------------------------*---------------------.

Sergipe R$ 14.670.108,64
.-----------------------*--------------------------.

---*'---------.

.----------------*--------------------------.
Paraíba R$ 16.818.496,99

5.8.1. lios exercícios financeiros de 1996 e1997, o valor
previsto da entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços
médios do período julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto
das Unidades Federadas, é igual a RS 3.600.000.000,OQ (três
bilhões e seiscentos milhões de reais), e o de cada Estado,
incluídas as parcelas de seus Municípios, é:

.----------~--_:._-*---------------------.
Acre . R$ 5.331.274,73 ~

.-----------------*---------------.
Alagoas R$ 48.598.880,81

.-----------------*------------------.
Amapá R$ 20.719.213,10

.----------------*----------------------------.
Amazonas R$ 34.023.345,57

.-----------------*--------------------.
Bahia R$ 129.014.673,83

.------------------------*----------------~---------.
Çeará R$ 66.400.645,01

. -L- ... * .

. . Distrito Federal R$ 47.432.892,61

.---------------------*---------------------.
Espírito Santo R$ 148.862.799,15

.----:-----------------*----------------------.
Goiás- R$ 73.335.579,92

.--------------------*--------------------.
Maranhão R$ 59.783.744,19

.---------------------*-----------------------.
: . \ Mato Grosso R$ 82.804.150,57

" *----------------.
Mato Grosso do Sul R$ 62.528.891,22

.----------------------*----------------------.
Minas Gerais R$ 432.956.072,19

.------------------*----------------------.
Pará R$ 158.924.710,50

multiplicação do valor previsto da entrega anual de cada Estado
(VPE), dividido por doze, pelos valores dos fatores de
atualização (P), ampliação (A) e transição (T), atendido o
se$Uinte:
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5.8.3. o valor previsto da entrega anual de recursos (VPE)
de cada Estado, fixado no subitem anterior, será revisto com
base nos resultados de apuração especial a ser realizada pelo
CONFAZ, conjuntamente'com os Ministérios da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, que avaliará o impacto efetivo dos
c,:éditos relativos a bens de uso e consumo próprio~do
es,ta'belecimento, concedidos a partir daquele exercicio, sobre o
produto da arrecadação do ICMS no primeiro semestre de '998,
observado o seguinte:

5.8.3.1. para efeito da apuração nos períodos de
competência de fevereiro a agosto de 1998, O VPE
correspondente 'ao exercício financeiro de 1998 será
temporariamente elevado em 30% (trinta por cento);

5.8.3.2. as reduções de receitas verificadas pela apuração
especial serão comparadas ao produto da arrecadação efetiva de
ICMS do mesmo período e os percentuais de redução aplicados
à receita do imposto no período julho de 1995 e junho de 1996,
obtendo-se valores que serão acrescidos ao VPE de cada Estado,
relativo aos exercícios fmanceiros de 1996 e 1997, fixado no
subitem 5.8.1.;

5.8.3.3. o resultado do cálculo previsto no subitem anterior
substituirá o VPE de cada Estado e o VPE global, de que trata o
subitem 5.8.2., e será utilizado nas apurações relativas aos
exercícios financeiros de 1998 e seguintes, inclusive aplicado
retroativamente desde o período de competência fevereiro de
1998, sendo as diferenças apuradas acrescidas ou diminuidas
dos valores a serem entregues no período ou períodos
imediatamente seguintes ao final do processo de revisão.
......................................................................................................:

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM; PLS 002~3 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM; SENADO FEDERAL 06 11 1997
SENADO: PLS 002~3 1997

AlIrOR SENADOR; WALDECKORNELAS PFL BA
EMENTA ALTERA A LEGISLAÇÃO DOS ESTADOS E DO DlSTIUTIl FEDERAL SOBRE

OPERAÇÕES RELATIVAS A cmCULAçÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE

• COMUNICAÇÃO. COMPLEMENTAR
LE61SL·CITADA

....' LEI COMPLEMENTAR oo87סס DE 1996
DESPACHO INICIAL

(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPlIrADOS
OJ 12 1997 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1400 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 04 DE DEZEMBRO DE 1997.
ENCAMINHADO A
~ri-~~lgssECRETARlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM ().I 12 1997

06 1I 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 11 (ONZE) FOUlAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

06 11 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LElT\JR.A.

06 11 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAE.
DSF0711 PAG2~2~1 E 2J2~2.

06111997 {SF)SUBSECRETARlADECOMlSSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 06 DE NOVEMBRO DE 1997.

06 11 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 06 DE NOVEMBRO DE 1997,

06 11 1m (SF) coMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
2000 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 06 DE NOVEMBRO DE 1997.

14111997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO. PARA A DEVIDA
DISTRIBUIÇÃO.

26 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAS)
RELATOR SEN VILSON KLEINUBING,

27 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR. FAVORAVEL COM
AS EMENDAS OI E 02 - CAE QUB APRESENTA.

27 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
JUNTADO REQUERIMENTO DE UROENCIA PROPOSTO PELA COMISSÃO.

27 II 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
ENCAMINHADO AO SACP.

27 11 1997 (SF) SERVIÇO DE APÔIO COMISSÕES pERMANENTES
ENCAMlN!lADO A SSCLS,

27 11 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
, RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 27 DE NOVEMBRO DE...l993.

27111997 (SF) SUBSEC. CQORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
1UNTÊ1 cOPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER.

2& ti 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 18~ • CAE. FAVORAVEL AO P.R.OJETO. COM AS
EMENDAS 1E 2 - CAS. DE REDAÇÃO. DEVENDO A MATERIA fiCAR
.sOBRE A MESA PELO PRAZO DE 05 (CINCO) SESSÕES ORDINARIAS
PARÂ RECEBIMENTO DE EMENDAS. .

'DSF2911 PAG263~E26345.

01 12 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS; 02 A 0112 97.

02 12 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITIJRÀ E APROV,o.ÇÃO DO RQ. 1081. DOS LIDERES. DE
URGENCIA - ART. 336. '8', OC REGIMENTO INTERNO. DEVENDO
A MATERJA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO
SEGUNDO DIA UTIL SUBSEQUBNTE.
DSF0312i'AG

02121997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 02 DE DEZEMBRO DE 1997,

114 12 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (EM
REGIME DE URGENCIA - ART, 336. 'B'. DO REGIMENTO
INTERNO).

04 12 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 DISCUSSÃO ENCERRADA.

04 12 1997' (SF) PLENAlUO (PLEN)
1000 Vcn:AÇÃO APROVADO O PIlOJETO. COM oSEGlJINlC
RESULTADO; SIM 57. ABST. OI. TOTAL- 58.

04 12 1997 (SF) PLENAlUO {PLENl
1000 VOTAÇÃO APROVADAS. EM GLOBO. AS EMENDAS I E 2• CAI!.
DE REDAÇÃO.

04 12 1997 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO ACDm. PARA AREDAÇÃO FINAL,

04 12 1997 (SF) PLENAlUO (PLENl
LEITURA PARECER 796 - CDIR. OFERECENDO AREDAÇÃO FINAL.
RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

04 12 1997 (SF) PLENAlUO (PLEN)
1000 vcn:Af;ÃfJ APROVADAAREDAÇÃO FINAL. SEM DEBATES.

04121997 {SF)MESADIRETORA
1oooDESP_~CII0ACAMARADOSDEPUTADOS.

DSF0512PAG
04 12 1997 (SF) SUBSEC. CQORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl

PROCEDIDA ACONFERENCIA DA REDAÇÃO FINAL.
04 12 1997 (SF) SUBSEC. coeRD. LEGISLATlVA(SF) (SSCLS) . J

04121::;1~~~=rrADOSCOM OOFISFN'.H'."#.t 't~

Oficio n·J3~Z (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sulJmetido à ",visio
da Câmara do',DepUlados. nos tel10M do an. 65 da Constituiçio Fedeta1, o Projeto de Lei
do Senado n·,243. de 1997 - Complementar. constante dos autógrafos em anexo, que "altera,
a legislação do imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações ",lativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intennunicipal e de <:dmunicação ..

Senado Federa1, em ~ de dezembro de 1997

;. .AAI,{(t co.
Senador Luc!d Portella

Pr.1meiro-Secre ri I em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro·Secretário da Cimara dos Deputados

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 78, DE 1996

(DO 5r.Á1varo Gaudênclo Neto)
APENSADO AO PROJETO DE LEI'COMPLEMENTAR 11"11411I7

Estabelece prazo para. pa.gamento do ilnpoato, de cOlllP!!.

tência dos Estados e do Distrito Federal, incidente
sobre operacões relativas à circulação de nercad2
rias e sobre prestações de serviços de transporte ~
terestaóual e intermunicipal e de comunicação.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E ~RIBUTAÇllOi E DE CONSTI

TOIC1l0 E JUSTIÇA E DE REDAc;1\O (ART. 541.
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 O pagamento do Imposto sobrl: Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intennunicipal e de Comunicação, de competência
dos Estados e do Distrito Federal, devem ser feito dentro do prazo de trinta
dias, confudos do último dia da quinzena em que ocorrer o fato gerador.

TtruLoVl
DA TRlBurAÇÁO E DO ORÇAMENTO

CAPlnn.o I

Do SISTEMA. TRmurÁRIo NACIONAL

Art. 20 Esta lei complementar entrarà em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contràrio.

sEÇiõ[

Dos PRINCiPloS GERAIs

JUSTIFICAÇÃO Ano 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:

f- impostos;
II- taxas, em razão do exercIcío do poder de policía ou peJa utilizaçIo,

efetiva ou potencial, de serviços públicos especificos e divisiveís, prestados ao
contnbuinte ou postos a sua disposição;

III - contnlluíção de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ I" Sempre que passivel, os impostos terlIo caràler pessoal e serIo

graduados segundo a capacidade econômica do conlribuíntc, facultado à ad
ministração tn'butária, especialmente para conferir efetividade a esses llbjcti
vos, identificar, respeitados os direitos individuais e nO!! tennos da lei, opatri-

\mônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 2"~ taxas nâõ poderão ler base de cálculo própria de impostos.

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I -dispor sobre conflitos de compet!ncia, em matéria tribuJária, enl1'c a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitaçOcs constitucionais ao poder de tn'butar;
m- estabelecer normas gerais em matéria de legísJaçllo tributária, es

pecialmente sobre:

a) de1Iniçfo de tributos e de suas espécies, bem como, em reJação aos
impostos diScriminados nesta Constituição, a dos respectivos flltos gcrndoIes,
bases de cáJculo e contribuintes;

b) obripçio, 111llÇllRlCllto, crédito, prêfcrição edecad!ncia tributários;
c) adequado tratamento lribulárío ao ato coopcratiw praticado peJas

sociedades cooperativas.
...... ~ ~ ~.. ~ ~. ~ ..............................................................................................._ ~ ~.

(AS COMIBSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ10 (MlI:RITO 'I: llR'l'. 54); 11: DS'
COHBTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (llR'l'. 54»

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 190, DE 1997
(Do Sr. Miguel ROMeto)

APENSADO AO PROJETO DE LEI COMPlEMENTAR N" 2141117

Modifica o 'caput" e os SI 1. e 5. do art. 20, os II 1. e 4. do
art. 21 e o art. 31 da Lei Ca-plementar n. B7, de 13 de .et.abro
de 1996, e di outra. providAncias.

A aceleração dos indices da inflação, ocorrida no
Brasil nos anos mais recentes, produziu profundas distorções nas relações
j~dicas.

Uma dessas distorçÕes diz respeito ao prazo concedido
ao sujeito passivo para pagamento do LC.M.S.

As Fazendas Públicas, para protegerem-se das perdas
ocasionadas pela inflação, abreviaram o referido prazo. No entanto,
tendo a inflação sido domada, não houve por parte do Fisco a adoção
das providências que se impunham, restabelecendo os prazos antenonnente
admitidos.

Em face do. exposto, estamos apresentando o
presente projeto de lei complementar, com a finalidade de aperfeiçoar
a legislação tributária, garantindo ao contnbuinte prazo mais consentàneo
com a realidade econômica atual.

O projeto é de grande oportunidade, pois propiciam
o aumento de capital de giro das empresas, justamente nesse instante de
crise econômica e de juros elevadissimos cobrados pelo sistema'
financeiro.

A edição de lei complementar fundamenta-se no
art. 146 da Constituição Federal, cujo caput expressamente a prevê,
para o estabelecimento de nonnas gerais em matéri., de legislação
tnbutária, enquanto a alinea "b" do inciso lU explicita estarem
contidas na abrangência da mencionada lei complementar regras
sobre "obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tnbutários".

• A questão do prazo para o pagamento de impostos
diz respeito à obrigaçãc '~butária, eis que toda obrigação implica termo
para seu adimpl.. ,i.tO. •~m disso. unÇão do lançamento constituir
o créditr mo tennin própri:l do Código Tnbutário
~acional .ualanú praz' qual o devedor devem pagar o
unposto.

" Tendo em vista a relevância da matéria, que não pode
maIS ser Ignorada, estamos certos que a propositora contarà com a adesão
entnsiasta de nossos ilustres Pares. O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Sala das Sessões, em l4der.......mode I 996 .

~~h..,~'N""
"LI:GI:;'I \\;'AO t J1 ADA A,\I.\,..\DA nu,

COORDEXAC..\O DE ESll'DOS LEGISLATJ\'OS·CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988....................................................- _ ~'::..~~.~.'

AnJO O "caput" do art. 20 C seus parágrafos 1° C 5"'. OS

parágrafos lO e 4°, do art. 21 e o art: 31, da Lei Complcmemarn
87, de 13 de setembro de 1996, passam a ter a scgumte redaçio:

.. Art. 20 Para a compensação a que se refere o artigo anterior.
é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do
imposto antcrionnente cobrado relativo:

I - à entrada real ou simbólica de mercadorias destinadas à
revenda pelo estabelecimento rcccbcdor;

n-à entrada de mercadorias a serem utilizada!! na produçio por
estabelecimento industrial, agropecuário ou comercial; .

DI - à entrada de máquinas e equipamentos a serem utilizadallll
produção de mercadorias por estabelcciltlCl1to indumiaI,
agropecuário ou comercial;
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IV • ao recebimento de serviços de transporte e de comulÚcaçIo
utilizados pelo estabelecimento ao qual tenham sido prestadas na
~ecução do serviço da meSma natureza. na comercialização de

mCfC3doria~ ou em processo d.: prodUçã\!o extração.
industrializaçã\!. ou geração. inclusive d~ energIa elétrica:

\' • às demais entradas de enet'2ia elétrica e ao receb1mento de
seniço de comulÚcação em estàbelecimento industrial. agrícola,.
comercial, prestador de ser.1ÇOS de comulÚcaçào ou de trlUlsplll1e
interes1lldual ou intermunicipal.

~"i';"Nã~"dã~'d;;i;~";'~i;~"~'~"~~;;:~;~"d;';;;;;d;'~~ ..~~
~tilização de seniços resultantes de operarroos 011 prestações
isentas ou não tributadas.

§;~ Além do lançamento em c?".1unto com. os demms ~itos.
para efeito da compen5llçlio pt'e\1sm neste artIgo e no ~tenor. os
creditos ro:sultantes das .opera~s de que mna o ItlClW 111 dl\

"caput" seriill ob1eto de outru lançamento. '-'111 li\Tl1 próprio ou de
oU!m lbnna que a Ic:gislação detennlJ1l1r. para aplicação do
disposto no artigo 21? §§ 5°, 6" e 7".

Ar!. 21. ..

§ I" Devem ser também estomados os créditos 'referentes a
máquitw e equipamentos utilizados na produção de mercadorias
alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos contado da
data da sua aquisição. hipótese em que o estorno seni de vinte por
cento por lIDO ou fração que faltar para completar o qoinqOêrúo.

§ 4" Em qualquer período de aptU'llÇã~ do. imposto. se mâquinas e
equipamentos lOrem utilizados para produção de mercadorias cu.ia
saída resulte de operações isentas ou não lributadas ou para
prestação de Serviços isentos ou não tributados. haverá estorno dos
créditos escriturados confonne o § 5" do art. 20.

Art. 31. AUnião entregará. mensalmente. aos Estados. ao Distrito
Federal e seus municípios o valor correspondente li redução da
rcccl\a do imposto sobre operações relativas à circulação de
mCfC3dorias e sobre prestações de serviços de 1rlIDsporre
inrerestaduaI e intermunicipal e de comunicaçio. decorrente do
disposto no inciso rI do art. 3". no inciso m e no inciso V do art.
2U.

§ 1~ O valor das pnreelas destinadas a çada unidade federada
referente li redução de receita de que trata o capuL será:

1 • Apurado. tendo por base o. peri~ode sc=!lilr? de 1994 a
agostO de 1996, atualizaâo pela vanação do lndlce Geral'de

..Preços. conceito Dispouibilídade Interna (IGP-~I).. da F~o
Gctülio Vargas. ou. na sua ausênci~ por outro indlce de eatatcr
uaciOlll1;

U • Ajustado. anualmente.. pelo índice de ~ento rcaI da
~ do imposto sobre operações teb:tivas i cirtulação de
mercadorias e sobre prestações de semços de 1rlItISpOrteS
'imetestadual e intermunicipal e de comunicação de cada Estado,
do período.do I" ao 12" mês anterior a i" de julho do IDO

imcdiatamcme anterior. comparativamente li mecadaçào do
período do 13" ao 24" mês. ameriores à mesma data.

§ 2° Os cãlculos necessários li execução do disposto no parágrafo
anterior serão efetuados pelo Conselho de Politica FlIZCIIdária •
C01'<"FAZ -. conjuntamente com o Ministério da Fazenda e com o
Ministério do Planejamento e Orçamento.

§ 3" Do montante de recursos que cabe a cada unidade federada,
a União CRtregaJi diretamente, em moeda com:nte lUlCioo;d:

1- ao próprio Estado, 750/0;

fi • 101 seul municípios. 25%. distribuídos segundo os critérios de
rateio apiicados às parcelas de rt=ita que Ihcs cabem do imJlOl'O
sobre operações relativas li circulação de msrcadorias e sobre
prestllçlo de serviços de ttanspone interestadual e intermunicipal e
de comunic:açio.

§ 4° A entrega dos recursos aos Esmdos e Municípios será
efetUada até o JinaJ do segundó mes subsequente ao período de
competência.

§ 5° Para atender ao disposto no "caput" os recursos do Tesouro
NaciOllllI serão provenientes:

I - da cmisslo de títulos de sua responsabilidade. ficando
autorizada. desde j:i. a incluslo nas leis orçamentárias amWl de
estimativa de reccim dccorrcnIe dessas emissões, bem como de
do1lÇ1o atá os montantes anuais previstos para o repuse às
unidades federadas. não se aplicando. neste caso. desde que
at=ldidas as condições e os limites globais fixados pelo SetWJo
Federal. quaisquer restrições ao acréscimo qllC acarretará no
endividamento da União; .

fi • de outras fontes de recursos.

§ 6° Fica autonzaâa a ad~uallão ào dispoSlo na Lei d~ Diretrizes
Orçamentárias da União. para que sejam fmanciacU1s e atendidas as
despesas da Uniào necessânas au atcnd1Illenlo ào àisposto nesta
lei.

~ 7" Para eleito da apuração de que trata o art. 4° da Lei
Cumpiementar n' 65. de 15 àe abnl de 199\. ser.i considerado o
valor das respecti\'as exportações de produtos ináu~trializados.

inclusi\"e de semi..:laborados. não submetidas a mcidência do
imposto sobre operações r=lativas à circulallão de mercadorias e
sobre presmçii.:s de serviços de transporte interestadual e.
intermulÚcipal e de comunicaçào em 31 ~e juDIO di:: 1996.

An. 2" Os cálculo!', premto! nos §§ 1,. ~ 2° do ArtIgo 31. serão
realizados no prazo de noventa dia.~ li contar da publicação desta lei.

Art. 3° Enquanto não forem apurados os valores mencionaâos no § l'
do art. 31, as parcelas destinadas a cada unidade federada
corresponderão aos valores .:onstantes no Anexo desta lei. atualizados
peJa variação do Índice Geral de Preços. conceito Disponib~dade
In1llma (IGP-Dl). da Fundação Getúlio Vargas. ou. na sua ausêncta, por
outro índice de ClU'áler naclonaJ. tendo como mes ba.<;e dezembro de
1995.

Art. 4" A C1ttrll2a dos recursos de que !mta o Artigo 31 SCrh retroativa 00

mes de Setlltlibro de 1996. descontados os repasses já realizados e
observado o disposto no Artigo 3".

Ar!. S" Rc\'OIZam-se o § '}; do arti20 10. o inciso III do artigo 21. o § I'
do arti20 25~ o inciso 'liI do nrt:32. o artigo 33 e o .~exo da Lei
Complement8r n° 87. de 13 de setembro de 1997.
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.Art. 6D Esta.tei entrará em \igar no primeiro dia do mês seguinte ao da

..pubIicaç6o. rcvopàas as disposiÇÕC$ em conririo.

Anexo

<Projfto d~ Lei Complmlentar n' , dto

1. VaIord:= repass.: anual âs Unidaàes Federadas. ai incluida a parcela
do ICUS MUllÍcÍpios. na fonna do lIt1Ígo 30 da Lei Complemenlar é de:

ALei CClIIIplcmIaur 11.. 87 de: 13 do lCtcIIIbro do 1996. conbocída COIÍIo Loi
üaIdir. foi WlacIa por ata.c:ua 1qia1aIiva e pelo Senado Federal sob o

..~ de quoas'~ brui10iras prccisarWn Jc:I' dcIoIIorad:as CIII
fIIçIo do _ bIi.u compctitmdadc tIO mcn:ado inlcmaciollal Isso estaria
~: lCJIIIldo li~o Gflcial, pelo déficit cr=auo 11I
llIIaD;a ccarciallnlileira.
0CCrrI qúo ao fazer IIll1aoacraçio a f1udo fundlJllClllal rICIiu lIObn: estados o
.... ipioa peJa \~ da RCIuç30 dráltiQ do ICMS e as rcpas de compcnsaçlo
~ _lIIlic:ienIa revmr- abloluull\ClUe iJleOlllJlativeiJ com as
perdas JCllimcllc JIl6idas. A pnJpllIiçio d=sccmidc:rou o grave pioblCllll da
... fiICIl, porán foi pródip na conccss1o de isenções o inceIItivos fiscais.
que repracumm.. na época. uma rcmin;ia de RS 3.6 bilMes na arrecadaçlo
do ICMS.
PIIIIdos aI.- _ ck: RI vipia. lCU5 raulwIotl IIlOIUlInHO
CCllIlDCIílÓriOll. De WIl lado. aíDda que 'as exportações do paÍII teMam
IllpOIÍIIIllII1Ic!O 1IID JlCICIIICIIO ctCICiaIomo, 0SlC Dio foi sufaciento para menor o
Mficit da "'Inça CCl"C"dlJ i M 6rm,er F'nto que 2 CltM' firnd''''C1,J
dia défi\:it raIdo na poWca de c4mbio valorizado e elevadas tuas de jlll'Ol,
..1IIlIOIdIIIOIVlIll c:al*IIdo ao aotqrprodutivo IllcionaL

se. por um lIiIo. foi iacapIz do mater o déftcit da balmr;a comcrçjal, do
,ClIIlI'O. dotcinDiDcM _ e1flvado IIID .. para as CIIlidades fi:dcradas. que 10

dapmm com CICICÚDOIIlO crÔIÚCO do endividamento. mluzída capacídado
para realizar im'estimoDtos e çumprir até mesmo com suas atividades
CSICIICWs.llIIIII'verdadciro processo de perda de allUlllomia fllWll:CÚ'a. Estados
e M1Dicipi0l já oaerados por perdas dclCl1llimdu pelo FIIIldo de Estabilizaç10
rllCilL dcparam-sc. 1Ioje. çom uma c:risc flJlllllcciia sem prcccdcntcs. que Dão
vislumbra poaibilidade de eauacionamemo. sem que se I1Ies restitua os=- que retirados por força da Lei Kandir.
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Coará
Distrito Federal
EspínfO.Santo
Goiás
MII'IIDIo
Ma1oGroao
Mato Grosso do Sul
MinuGerals
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Paraíba
Pu'IIIÍ
Pernambuco
Piaai
Rio Grande do NOiW
Rio <1ratlIk do Sul
Rio de Janeiro
RoodôIia
Roraima
SIIIIa Catarina
sioPaulo

.. Seqipc
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RS 5.331.274.73
RS 48.598.8&0,81
RS 20.il9.213.1D
RS 34.023.345.57
RS 129.014.673.83

RS 66.400.645.01
RS 47.432.892.61
RS 148.862.799.15
RS i3.33!.579.92
RS 59.783.744.19
RS 82.804.150.57
R$ 62.528.891,22
RS 432.956.072.19
RS 158.924.710,50
RS 16.818.4%.99
RS 352.141.201.59
RS 81.223.637.38
RS 14.593.845.83
RS 21.213.050.05
RS 313.652.8.56;27
RS 291.799.979.19
RS 14.608.957.22
RS 2.237.772.73

RS 116.297.618.94
RS 985.414.322.57
RS 14.670.108.64
RS 4.611.279.20

JUSTIFICATIVA:

Na época em que o texto da Lei Complemonlar n" 87196 OSIaVa sendo discutido
na Câmara.. afumava':IC que os Estados e os Municípios não softcriam perdas c
quo a mníncia do rocoita do ICMS acria cabem çom títulOl federais. CotIlUdo,
uma i<1IÜisc mais dctilla do esquema de 1'C35llI'CitncDto. lO qual poucos
dcfcmores do projeto se deram o trabalho de fazer. já rrn:L1VI que a coisa Dio
era bem assim. A UniJo wmente faria o rossm:imcnto se a mecadaçJo do
ICMS. aufcridá após a \ipncia da fei. éresecsse abaixo de 3%. em termos
reais. em relaç30 ao pcrlodo julho de 9S até jllllbo 1996. A panir de 1998, o
cálculo passaria a incluir um fator de eficiéncia. refletindo o esforço de
am:cadação. O Qovemo Fcdcr.al se baseavA lIA idéia de que não seriA
ncccuârio tratIIfcrir re;umos em lllOIlWlle significativo o quo OI Estados
absorveriam as pc:nJápor 5ClJ próprio esforço. De fato. o mcc:mismo de seguro
receita criado. além do ImlSitório. Dia aeria integr.tl ou leja. Dio so premva a
compensar as penIas de mccldaçiO efetivamallc verificadas.

Este aspecto não de\idamentc considerado 11I época rrn:la-se. onzo meses após
a vigêllcia da Lei Complemc:ntar nO 87196. como um dos !Jm'CS focos de
p1lb1omas' llO imbito 00s Governos Estaduais. As profandas dificuldades
financeiras vividas por EstadOll e Munil:ipiOll e a pcrccpc;ão de que tais
dificuldades tendem a se allm'at' ainda mais em raUo do crescimemo do estoqUe
da divida.. tem propiciado o 5IqÜJIOIltO de uma roaçio naciOllll, quo ao
COIIIUbstanciou (lDt rc=tte ::nçoouo cmr:= sccrc:tirios de fazcmia estaduais e o
MiniJrro .-\ntóllio Kmdir. reivindicando modificações !li mcwdoloBia de
lpuração doi n:passcs.~ aiDda que. em 1998, cntruá em, vi!!DC nova
doIoDeraçlo do Io"rs pa1a bens do 1110 e COIIIIIIllO de empresas. envolvendo,
partanlo. maiores perdas para as Clllidadcs federadas.

Diante dOSlC quadro. sullmetemos à aprcciaçlo dos nOOm parei ertI (IlDPOIiçio.
quo, além. de aprimorar al@llllll dispositivos da Lei Comp1etQenlM. tem a
finalidade procipua de reduzir as perdas impoaw a Estadoc e Municípior pc1a
LoiKmdir.

A alteração no "caput" do ano 20 pcmlito dormir com clareza as operações lJIIC
dado dirc:ito a crédito do ICMS cobnão utenorDIClIlC. torIWIdo a matéria mais
~etiva e lIICllIDI expom a (jIlCStionamenws judiciais. No rol dcmJ operaçaes
estio n:\aciOllldas a entrada de m::eadonas destinadas ã revenda pelo
esubolecimento rec:olloclclC eIIII'Ida de mercadorias a lCroIIl utilizadu 11I
produçio indU5lria1 ou Isricola~ entrada de miquinas e equipamotttos I serllItI .
utilizados na produçJo de mercadorias por csubelecimento induslrial 0lI

agrícola; o rec:ebintento de seniços de transporte e de c<lIIIIIIIÍCaÇi utiliulkJ
pelo estabelecimento ao qual tcobam rido prestados na~ do sorviço da
lIIOIIIIlI l1atUl'eza, na comoreializaçio de mercadorias ou em procouo do
procIuçlo. CXlDçào. ~ização. ou !Cfo1ção. inclmive de c:nergía clCtrica: c
demaia entradas de mer@ia elétrica e o recebimCllto de r=viÇD de COIiwDicaçIo
emesiãbelecimcnto indll5trnd. agrícola. ~erci3i. prestador de semços de:
comunicação ou de transporte intcrostadual ou intcrinunicipal.

Observa~. portanto. nossa proposição suprime"a manutenção de créditos para
bens de uso e COIIIIlIIlO final de empresas. o que. ::m nosso CIllCIIdi:mento. foi um
equivoco lia legislação vigenb:. O fimdamcmo econômico da compensação de
crédito do ICMS reside na c."Õ5lência de uma cadeia produtiva. em que a
aquisiçlo da mercadoria dArá origem a uma IlOva operação de Circulação do
bom. No caso dOll bens de uso e consumo. I circulação já se encerrou por ocasião
do COlllUDlO final. Jo;"ào tem cabunooto. a ontpR53. enquanro cOllSllDlÍdor final.
creditar-se do imposto anteriOIItlCllto cobrado. Além diSllO. esse tipo de inccnuvo
dá margem a todo tipo de fraudes. que dificiimentc poderão ser detectadas pela
fiscalização.

o elemento mais impOJwlle deste projeto está contido na modificação
introdu:zida ao ani20 31. Ali é estabelecido o mccamsmo de rCssarcimcmo das
perdas decorrentes-da desoneracão do ICMS. :I oual se D3l1Wá na comoensacão
integral e~tc das perd'; apuradas. AapÜraçiio das parcclas d:simadÚ a
cada entidade federada será feita pelo CONFAl. pelo lvlinistério da Fncnda e
pelo MinistCrio do Planltiamentc. ..\nualment,;. o valor das parcclas ser.i
corrigido pelo IGP-Di e :I,i=do !>CIo índice de crescimento real da arrecadação
·do rOiS de cada Estado. para :feno de inciusào no Urçamento Geral da ünião.

Ressalte·se:. ainda. que a entrega dos recllrS05 sob esle novo mecanismo será
I'Ol1"OlItiva à data da vigência da Lei Compiementar n° 87'96. Enquamo nio for
concluído o c.ilculo das pcnias de :un:cadaC;ão peio CO~"F.o\.Z e pelo Poder
Executivo Federal o ross:m:imenro será foito Cllll1 base na mesma tabela di Loi
Complement.ar. que euabtlccc' o valor pllwillO dI: Enu:g.i 101 CltadOJ e
Municípios para 1996 c 1997. prcvendo-se a com:ção dC15Cs valon:s a panir de
dezembro de 1995.
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Dessa fonna. '~ra-se llIIIa grave i'l.jusúça ClIÍstcnu: na Lei Compicmcnur n°
87. que foi a de fazer com que Estados e Mllllicípios an:mem com todo o ônus
da decÍJJôcs ae poliúca econômica tomadas na esfera federaL amnlundo. com
ÍJIO, oJlfÓprio principio federaúvo. cláusula péuca da noua CODltiwiçio.
Temos a ;omricç3o da necessidade desta Casa antecipar-se aos fatos e
vcriíicando que os efeitos ae lIID3 legislação aprovada ~o danosos. corrigir
suas dc!ibc:r.açôcs. como é imperativo nll caso em tela. O quadro financc:iró de:
estados c municípios aponta para 1lIIIa" i:risc imediata e gravíssima colocando
em :leque o pacto federativo e a estabilidade social como d~onstrlm.

inequivocamente.. os reccotes aconu:cimcnlOs do estado de Alagoas.
Este. em suma. é o objcúvo dI presente ploposla, Resgatar o pacto federauvo
prcscnrando estados c mooicípios de pCl'lias insUstentáveis para suas c
e:ccmomias e prcs=rvar wna poliúca de IITCCldação indutora 'do
desenvolvimcoto econômico c do c:mprcgo interno.

~...-.. n " •.-" ''''

'",,'~Urpu.atlo Frdrral

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI COMPLEMENTAR 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art:3° - O imposto não incide sobre:

11"" -opemções e prestações que destinem ao exterior
mercadorias, inclusive produtos primãrios e produtos industrializados
semi·elabomdos, ou serviços;

Art. 20 - Pam a compensação a que se refere o artigo anterior, é
assegumdo ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobmdo em opemções de que tenha resultado a éntmda
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a
destinada ao seu uso ou consumo ou ao atiyo permanente, ou o
recebimento de serviços de tmnsporte interestadual e intermunicipal
ou de comunicação.

§ 1° - Não dão direito a crédito as entmdas de mercadorias ou
utilizaçlio de serviços resultantes de opemções ou prestações isentas
ou nlio tributadas, ou que se refimm a mercadorias ou serviços alheios
l atividade do estabelecimento.

§ 2" - Salvo prova em contrãrio, presumem-se alheios à
atividade do estabelecimento os veículos de tmnsporte pessoal.

§ 3° - É vedado o crédito relativo a mercadoria entmda no
es~lecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - pam integmção ou consumo em processo de industrialização
ou produçlio rural, quando a saída do produto resultante não for
tributada"" estiver isenta do imposto, exceto se tmtar-se de saída pam
o exterior; .

, 11 - pam comercialização ou prestação de serviço, qúando a
saída ou a prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem
isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.

§ 4° - Deliberação dos Estados, na forma do Art. 28, poderá
dispor que nlio se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no
parágrafo anterior.

§ 5° - Além do lançamento em conjunto com os demais
créditos, pam efeito da compensação prevista 'neste artigo e no
anterior, os créditos resultantes de opemções ~e que decorm 'entrada
de mercadorias destinadas ao ativo permanente serão objeto de outro
lançamento, em livro próprio ou de outm forma que a legislaçlio
determinar, pam aplicaçlio do disposto no Art. 21, §§ 5°, 6° e 7".

§ 6° - Opemções tributadas, posteriores a saídas de que tmta o §
3°, di!> ao estabelecimento que as pmticar direito a creditar-se do im
posto cobrado nas opemçGes anteriores às isentas ou não tributadas
sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I - produtos agropecuãrios;
11 - quando autorizado em lei estadual, outms mercadorias.

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

§ 5° - Além do lançainento em conjunto com os demais
créditos, pam efeito da compensação prevista neste artigo e no
anterior, os créditos resultantes de opemções de que decorm entrada
de mercadorias destinadas ao ativo permanente serllD objeto ge outro
lançamento, em livro próprio ou de outm forma que a le.&islaçlio
determinar, pam aplicaçlio do disposto no Art. 21, §§ SO, 6° e 7".

Art. 21 - O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto
de que se tiver creditado sempre que o. serviço tomado ou''. a
mercadoria entmda no estabelecimento: .

I - for objeto de saída ou prestaçlio de serviço nlio tributada ou
isenta, sendo esta circunstância imprevisível na. data da entmda da
mercadoria ou da utilização do serviço;

m - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do,
e,stabelecimento;

. §: l° - Devem ser também estoniados os créditos referentes a
bens do ativo permanente alienados antes de decorrido o prazo de cin
co anos contado da data da sua aquisição, hipótese em que o estorno
será de vinte por cento por ano ou fração que faltar pam completar o
qüinqüênio.
......~ .

§ 4° - Em qualquer período de apumçlio do imposto, se bens do
ativo permanente forem utilizados pam produção de mercadorias cuja
saída resulte de operações isentas ou nlio tributadas ou pam prestaçlo
de serviços isentos ou não tributados, haverá estorno dos créditos
eSóntumdos conforme o '§ SO do Art. 20.

§ SO - Em càda período, o montante do estorno previsto no pará
gmfoanterior será o que se obtiver ;;;;;lti~lk: ....:lo-se o respectivo cré

ditopelo fator igual a um sessenta avos da relação entre a soma das
saídase prestações isentas e não tributadas e o total das saídas e preso
taçõesno mesmo período. Pam este efeito, as saidas e prestações com
destinoao exterior equiparam-se às tributadas.

§ 6° - O quociente de um sessenta avos será proporcionalmen
teaumentado ou diminuido, "pro rata die", caso o período de apuraçlo
forsuperior ou inferior a um mês.

§ 7" - O montante que resultar da aplicaçlio dos §§ 4°, SO e 6°
desteartigo será lançado no livro próprio como estorno de crédito.

Art. 25 - Pam efeito de aplicaçlio do Art. 24, os débitos e
créd!tos de~em ser apumdos em cada estabelecimento do sujeito
pasSIVO. Pam este mesmo efeito, a lei estadual poderá determinar que
se leve em conta o conjunto dos débitos e créditos de todos os
estabelecimentos do sujeito passivo no Estado.

§ 1° - Saldos credores acumulados a partir da data de
pub!icação desta Lei Complementar por estabelecimentos que
~reahzem operações e prestações de que tmtam o inciso 11 do Art. 3" e
seu parágmfo ónico podem ser, na proporçio que estas saídas
representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:
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I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento
seu no Estado;

11 "- havendo saldo "remanescente, transferidos pelo sujeito
pusivo a outros coiItribuintes do mesmo Estado, mediante a e~isslo
pela autoridade competente de documento que reconheça,o Crédito.
................................................................................................................

Art. 31 - At6 o exerclcio financeiro de 2002, inclusive, a Unilo
entregará mensalmente recursos aos Estados. e seus .Municlpios,
obedecidos os limites, os crit6rios, os prazos e as demais conebçõe5
fixados no Anexo desta Lei Complementar, com base no produto da
arrecadaçIo estadual efetivamente realizada do imposto' Sobre
operações relativas à circulaçlo de mercadorias e sobre prestações de
serviços de Il'absporte interestadual. ~ intCrmuni~ipal. e de
comunicaçlo no periodojulho de 1995 aJunho de 1996, inclUSive.

§ l° • Do montànte de recursos que couber a cada Estado, a
Unilo entregará. diretamente: . "

I - setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
11 • vinte e cinco por cento aos respectivos Municlpios, de

acordo com os critérios previstos no parágrafo único do Art. 15S da
Constituiçio Federal. .

§ 7:' • Pàra atender ao disposto no "caput", os recursos do
Tesouro Nacional serlo provenientes:

I • da emissão de tltulos de sua responsabilidade, ficando
autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de
estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de
dotaçlo at6 os II1(lI1tantes anuais previstos no Anexo, nIo se aplicando
neste caso; desde que atendidas d condições e os limites globais

fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que
Acarretará no endividamento da União;

11 - de outras fontes de recursos.

Art. 32 - A partir da data de publicação desta Lei
Complementar:

m. entra em vigor o disposto no Anexo integrante desta Lei
Complementar.

Art. 33 • Na aplicaçlo do ART.20 observar·se·ã o seguinte:
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas

ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1 de
janeiro de 1998;

n . a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento
dará direito de crédito a partir da data da entrada desta Lei
Complementar ell\" tigor; "

m•somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas
ao ativo pennanente do estabelecimento, nele entradas a partir da dàta
da entrada desta Lei Complementar em vigor.
.................................................................................................................
................................................................................................................

ANEXO À LEI COMPLEMENTAR N. 87, DE 13 DE SETEMBRO DEI~

1 • A União entregará recursos aos Estados e seus Municlpios,
atendidos limites, crit6riO!', prazos e demais condições fixados neste
Anexo, com base no produto da arrecadaçIo do Imposto Estadual
sobre Operações Relativas à Circu\açlo de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intennunicipal e
de COmunicaçlo • ICMS, "efetivamente realizada no periodo julho de
1995 ajunho de 1996, inclusive. .

1.1 • Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a
Unilo entregará, diretamente: ""

1.1.1 • ao próprio Estado, 75% (setenta e cinco por cento);
1.1.2 • aos seus Municlpios, 25% (vinte e cinco por cento),

distribuldos segundo os mesmos critérios de rateio aplicados 'às
parcelas de receita que lhes i:ilbeni do ICMS.

2 - A entrega dos recursos, apurada nos tennos deste AJiexo,
será efetuada at6 o exerclcio financeiro de"2oo2, inclusive.

2.1 • Excepcionalmente, o prazo poderá ser estendido no CiJo
de Estado cuja razão entre o respectivo Valor Previsto da Entrega
anual de recursos (VPE), 'aplicado a partir do exerclcio de 1995,
fixado no subitem 5.8.2 e sujeito a revisão nos tennos do subitem
5.8.3, e o produto de sua arrecadação de ICMS entre julho de 1995 a
junhode 1996, ambos expressos a preços médios deste período, séjÍl:

2.1.1 • superior" a 0,10 (4ez cent6simos) e inferior ou igual a
0,12 (doze centésimos), at60 exerclcio fin1lllceiro de 2003, inclusive;

2.1.2 ."superior a 0,12 (doze cent6simos) e inferior ou igual a
0,14 (quatorzé centésimos), até o exerclcio fmanceiro de 2004,
inclusive;

2.1.3· supeljor a 0,14 (quatorze cent6simos) e inferior ou igual
a 0,16 (dezesseis centésimos), até o exerclcio financeiro de 2005,
inclusive;

2.1.4 • superior a 0,16 (dezesseis cent6simos), até o exerclcio
financeiro de 2006, inclusive.

2.2 - Fica autorizada, desde já, a adequação do disposto nas leis
das diretrizes orçamentârias da União para os exerclcios financeiros
de 1996 e de 1997, no que couber, para" que sejam financiadas e
atendidas as despesas d~ União necessári~" ao atendimento do
disposto no artigo 3I desta Lei Complementar, observados os limites e
condições fixados neste Anexo.

2.3 ~ O Poder Executivo Federal enviam ao Congresso
Nacional, no prazo de até cinco dias após publicada esta Lei
Complementar, projeto de lei de abertura de crédito especial para
atender às despesas com o adiantamento de que trata o item 4 e os
demais recursos a serem entregue:s ainda no exerclcio financeiro ~e
1996.

3 • A periodicidade da entrega dos recursos ~ mensal.
3.1 • A apuração do montante dQs recl}rsos a serem entregues

será feita mensalmente. Perlodo de compelancia é o mês da apuração.
3.2 • A entrega de recursos a cada unidade federada será

efetuada at6 o final do segundo mas subseqüente ao período de
compelancia.

3:3 - O primeiro período de compelancia é o mês em que for
publicada esta Lei Complementar.

4 • At6 trinta dias após a data da publicaçlo desta Lei
,Complementar, a Unilo entregarâ ao conjunto dos Estados, a titulo de
adiantamento, o montante de R$ 500;000.000,00 (quinhentos milhlles

.~ reais). proporcionalmente aos respectivos Valores Previstos da
Entrega anual de recursos (VPE), fixados no subitem 5.8.1 para
aplicaçlo no exerclcio financeiro de 1996.

4.1 • Do valor do adiantamento que cabe a cada Estado, a
Unilo entregará, diretamente, 75% (setenta e cinco por cento) ao
P,'Óprio Estado e 25% (vinte e cil:lCO pcir cento) aos seus Municfpios,
nos termos do subitem 1.1. .

" 4.2· Nos primeiroS doze periodos de compet!ncia, sm
d~ntado dos ,recursos a serem entregues mensalmente a cada
Estado e a cadaMuniclpio, antes de aplicado o disposto no item 9, um
doze avos do respectivo valor do adiantamento, atualizado pela
variaçlo do índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna,
~ o mas do período de compelancia. Eventual saldo remanescente
será deduzido, integralmente, dos recursos a serem entregues à
unidade federada no periodo ou períodos de competência
imediatamente seguintes, até que seja anulado.

S• A cada período de compet!ncia, o Valor a ser Entregue ao
Estado (VE), que inclui a parcela de seus Municlpios, será apurado da
seguinte forma:

VE = OCMS b xP xA>. ICMS r
N

sujeito a: VE,<=VME,
sendo: VME =' VPE x P x A x T

12
5.1 - VE é o valor apurado da entrega, referente a cada perlodo

de compelancia.
5.2 • ICMS"b" é o produto da arrecadaçIo do ICMS no período

base, este indicado pelo subscrito "b", pbservado que:
5.2.1 • nos primelros doze perfodos de competencia, o periodo

base é:
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5.5 ~ ICMSr é o produto da arrecadação do ICMS no período de
referência, indicado pelo subscrito "r", observado que:

5.5.1 - nos primeiros doze períodos de competência, o período
de referência é: "

5.5.I.1 • no primeiro período de competência, o mesmo mês;
. 5.5.1.2· a partir do segundo período de competência, igual ao

período de, referanciã imediatamente anterior acrescido do mês
seguinte:

5.5.2 • a partir do décimo terceiro período de competência, o.
período de referência é igual ao período de competancia acrescido dos
onze meses imediatamente anteriores.

5.6 - "T", é o fator de transição, cujo valor é igual:
5.6.1 - a I (um) nos exercícios financeiros de 1996, 1997 e

1998;

"5.6.2 - a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775Çsetecentos e
setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscentos e vinte e cinco
milésimos), 0,450 (quatrocentos e cinqüenta milésimos),
respectivamente, nos exercícios financeiros de 1999, 2000, 2001 e
2002, ressalvados os casos dos Estados enquadrados no disposto:

5.6.2.1 - no subitem 2.1.1, em que o valor é igual a 0,900
(novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco
milésimos)i 0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,450
(quatrÓcentos e cinqüenta milésimos) e 1/6 (um sexto),
respectivamente, nos exercícios de 1999,2000,2001,2002 e 2003;

5.6.2.2 - no subitem 2.1.2, em que o valor é igual a 0,900
(novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco
milésimos), 0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,450
(quatrocentos e cinqüenta milésimos), 217 (dois sétimos) e 117 (um
sétimo), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, '2001; 2002,
2003 e 2004;

5.6.2.3 • no subitem 2.1.3, em que o valor é igual a 0,900
(novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta, e cinco
milésimos), 5/8 (cinco oitavos), 4/8 (quatro oitavos), 3/8 (tras
oitavos), 218 (dois oitavos) e 118 (um oitavo), respectivamente, nos
exercícios de 1999,2000,2001,2002,2003,2004 e 2005; .

5.6.2.4 • no subitem 2.1.4, caso em que o valor é igual a 0,900
(novecentos milésimos), 7/9 (sete nonos), 6/9 (seis nonos), 5/9 (cinco
nonos), 4/9 (quatro nonos), 3/9 (tras nonos), 219 (dois nonos) e"119
(um nono), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001,
2002,2003,2004, 2005 e 2006.

5.7 - "N", é o número de meses que compõem o período de
referência.

5.8 • VMB, é o Valor Máximo da Entrega de recursos a cada
Estado, incluída a parcela de seus Municípios, resultante da
multip\icação do Valor Previsto da Entrega anual de cada Estado
(VPE), dividido por doze, pelos valores dos fatores de atualização (P),
ampliação (A) e transição (l), atendido o seguinte: ,

5.8.1 • IIOS exercícios financeiros de 1996 e 1997, o Valor
PrCvisto:da Entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços
médiOS· do período julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das
unidades federadas, é igual a R$ 3.600.000.000,00 (tras bilhões e
seiscentos milhões de reais), e o de cada Estado, iltcluidas as parcelas
de seus Municípios, é:

5.2.1.1 • no primeiro periodo de compet!ncia, o IJ\CSIJIO II'b do
período julho de 1995 ajunho de 1996;

5.2.1.2· a partir do segundo periodo de compet!ncia, igual ao
período base anterior acrescido do mb seguinte dó periodo julho de
1995 a junho de 1996, sendo que, no ptriodo de. éompct!ncia
imediatamente seguinte àquele em que o me&" ôo junho de 1996 estiver
contido no período base, será incluido o mas de julho de 1995;

5.2.2 ·'a partir do décimo terceiro período de compet!ncia, o
período base é julho de 1995 ajunhode 1996.

5.3 • "P", é o fator de atualiZ8Çlo, igual'A razIo entre o indice
de preços médio do período de refétlncia e o índice de preços médio
do período base, adotando-se o fndiCl! Geral de' Preços. conceito
Disponibilidade Interna - IGP-DI apurado pela FuilClaçlo Get6lio
Vargas, ou, na sua ausancia, outro indice do preços de caráter
nacional.

5.4 • "A", é o fator de~, que será igual a 1,03 (um
inteiro e tras centésimos)JlO5 exercícios fmanceiros do 1996 e 1997 C.
nos .exercícios financeiros seguintes, igual 'ao, valor apurado ~
segumte, forma:

A=CxE
5.4.1 • "C", é ofatar óe crescimento. igual a:

5.4.1.1 • no exercício financeito de 1998. 1,0506 (um inteiro e
quinhentos e seis décimos de mlJ~Imo).

5.4.1.2· nos exercicios financeiros de 1999 e seguintes, 1,0716
(um inteiro e setecentos e de~is décimos de mil6simo).

5.4.2 - "E", é o fator de eficiancia relativa, igual a:
E= 1+Delta R
ou
E = I + Delta U, o que for maior.
5.4.2.1 • Delta R é uma medida do desempenho da arrecadaçIo

relativamente ao dos demais Estados, cujo valor será o resultante da
aplicaçll~ da seguinte fórmula:

ICMSIUF v • ICMSlBR v
ICMSIUF p ICMSlBR P

5.4.2.2 - Della U é uma medida do desempenho da arrecadação
relativamente ao da União, cujo valor será o resultante da aplicação
da seguinte fórmula:

ICMSfUF v - ATUIUF v
ICMSIUF p ATUfUF P
5.4.2.3 - ICMSfUF é o produto da arrecadação de ICMS do

Estado;
5.4.2.4 - ICMS/BR é o produto da arrecadação de ICMS do

conjunto dos demais Estados;
5.4.2.5 • ATUIUF é o produto da arrecadação da União no

Estado, abrangendo as receitas tributária e de contribuições, inclusive
as vinculadas à seguridade social" e excluídas as receitas do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Titulas
ou Valores Mobiliários - IOF e, quando incidentes sobre instituições
financeiras, do Imposto sobre a Renda sobre pessoas jurídicas e da
contribuição social sobre o lucro liquido, bem como do Imposto sobre
a Renda retido na fonte sobre rendimentos de capital e remessas para
o exterior, da contribuição provisória sobre movimentação financeira
e de outros tribut-s de caráter provisório que venham a ser inl\UtUídos;

5.4.2.6· o período de avaliação, indicado pelo subscritO tv', é:
5.4.2.6.1 - no período de competência janeiro de 1998, o

próprio mês;
5.4.2.6.2 - nos demais períodos de competência do exercício de

1998, igual ao período de avaliação imediatamente anterior acrescido
do mês subseqüente;

5.4.2.6.3 - a partir do exercicio de 1999, igual ao período de
competência acrescido dos onze meses imediatamente anteriores.

5.4.2.7·, o período padrão para a comparação, indicado pelo
subscrito "p", é aquele formado pelos mesmos meses que compõem o
períooo de avaliação, um ano antes deste último;

5.4.2.8 • os valores relativos ao período padrão para
comparaçllo (ICMS/UFp, ICMSIBRp e ATUlUFp) serão atualizados
para preços médios do período de avaliação, pela variação do índice
Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, da Fundação
Getúlio Vargas, ou, na sua ausência, por outro índice de preços de
caráter nacional.

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espirito Santo
Goiás '
Maranhão
,Mato Grosso ,
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará\
Paraíba
Paranâ
Pernambuc~J

R$ 5.331.274,73
R$ 48.598.880,81
R$ 20.719.213,10
R$ 34.023.345,5,7
R$ 129.014.673,83
R$ 66.400.645,01
R$ 4'7.4~2.892,61
R$ 148.862.799,15
R$ 73.335.579,92
R$ 59.783.744,19
R$ 82.804.150,57
R$ 62,528.891,22
RS 432.956.072,i9
R$ 158.924.710,50

'R$ 16.818.496,99
R$ 352.141.201,59
R$ 81.223.637,38
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. 5.8.3 - o Valor Previsto da Entrega anual de recursos (VPE) de
cada Estado, fixado no subitem anterior, será revisto com base nos
resultados de apuração especial a ser realizada pelo CONFAZ,
conjuntamente com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento, que avaliam o impacto efetivo dos créditos relativos a
bens de uso e consumo próprio do estabelecimento, concedidos a
partir daquele exercício, sobre o produto da arrecadação do ICMS no
primeiro semestre de 19911, observado o seguinte:

5.8.3.1 - para efeito da apuração nos períodos de competência
de fevereiro a IIgosto de 1~98, o VPE correspondente ao exercício
financeiro de 1998 será temporariamente elevado em 30% (trinta por
cento);

5.8.3.2 - as reduções de receitas verificadas pela apuração
especial serão comparadas ao produto da arrecadação efetiva de
ICMS do mesmo período e os percentuais de 'redução aplicados à
receita do imposto no período julho de 1995 a junho de 1996,
obtendo-se valores que serão acrescidos ao VPE de cada Estado,
relativo aos exercícios financeiros de 1996 e 1997, fixado no subitem
5.8.1;

5.8.3.3 - o resultado do cálculo previsto no subitem anterior
substituirá o VPE de cada Estado e o VPE global, de que trata o
subitem 5.8.2, e sem utilizado nas apurações relativas aos exercícios
financeiros de 1998 e seguintes, inclusive aplicado retroativainente
desde o período de competência fevereiro de 1998, sendo as
diferenças apuradas acrescidas ou diminuidas dos valores a serem
entregues no período ou'períQ!los imediatamente seguintes ao final do
processo de revisão.

5.9 - Respeitados os limites globais e condições estabelecidos
pelo Senado Federal, fica autorizada, desde já. a emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional e a inclusão de dotações no
orçamento fiscal da União até o' !JlOIltante equivalente ao valor
máximo anual da entrega de recursos para o conjunto das unidades
federadas, apurado nos termos deste item para cada exercício
financeiro.

6 • Até trinta dias após a publicação desta Lei Complementar,
cada Estado podem optar, em earãter irretratável, pela seguinte
modalidade de cálculo do valor do fator de ampliação (A), relativo aos
exercícios financeiros de 1998 e seguintes:

A=C+F
6.1 - "C", é o fator de crescimento, fixado no subitem 5.4.1.
6.2 - "F", é o fator de estímulo ao esforço de arrecadação,

apurado no primeiro período de competência de cada trimestre civil
da seguinte forma:

Se Delta PffilBR <=O ou Delta ICMS <= (1,75 x Delta
PIBIBR),

F = O(zero); caso contrário,
F =(Delta ICMSIUF) - 1,75 x (Delta PffiIBR)
6.2.1 - Delta PffilBR é a taxa de variação real do Produto

Interno Bruto do País, estimada e diwlgada trimestralmente pela

Fundàção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
comparando-se com-igual periodo um ano antes:

6.2.1.1 - em janeiro de 1998, o valor referente ao quarto
trimestre de 1997;

6.2.1.2 - em abril de 1998, o valor referente ao primeiro
trimestre de 1998;

6.2.1.3 - em julho de 1998, o valor referente ao primeiro
semestre de 1998;

6.2.1.4 - em outubro de 1998, o valor referente aos três
primeiros trimestres de 1998;

6.2.1.5 - em janéiro de 1999, o valor referente ao ano de 1998;
6.2.1:6· a partir de abril de 1999, o valor referente ao período

de doze meses imediatamente anterior ao período de compet!ncia'
considerado.

6.2.2 - Delta ICMSlUF é a taxa de variação do produto da
arrecadação do ICMS do Estado entre o perlodo de avaliação e igual
período um ano antes, este expresso a preços médi,!s do período de
avaliação, mediante atualização pela variação do Indice Geral de
Preços, conceito Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio
Vargas, ou, na sua ausência, por outro indice de CÍU'áter nacional.

6.2.2.2 - o período de avaliação é:
6.2.2.2.1 - em janeiro de 1998, o mesmo mês;
6.2.2.2.2 - em abril de 1998, O, período fevereiro a abril de

1998;
6.2.2.2.3 - em julho de 1998, o perlodo fevereiro a julho de

1998;
6.2.2.2.4 • em outubro de 1998, o período fevereiro a outubro

de 199.8;
6.2.2.2.5 - em janeiro de 1999, o período fevereiro de 1998 a

janeiro de 1999;

6.2.2.2.6 - a partir de abril de 1999, o período de competêõ1cia
considerado acrescido dos onze meses imediatamente anteriores.

6.3 - O valor do fator de estímulo (F) apurado no primeiro
período de competência de cada trimestre aplica-se aos três periodoS
de competência daquele trimestre.

6.4 - A opção de que trata este item sem comunicada pelo
Poder Executivo Estadual, no devido prazo, ao Ministério da Fazenda,
que a farã publicar no "Diário Oficial" da União.

7 - A cada período de competência, se o montante de recursos a
ser entregue ao conjunto dos Estados, incluidas as parcelas de seus
Municípios, for. inferior ao Valor Previsto da Entrega anual (VPE)
global do País, fixado nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 e sujeito à revisão de
que trata o subitem 5.8.3, dividido por 12 (doze) e multiplicado pelos
valores dos fatores de atualização (P) e de transição (T), a diferença
podem ser utilizada para elevar o Valor Máximo de Entrega de
recursos (VME) no caso de Estados cujos valores que seriam
entregues (VE), apurados pela fórmula de cálculo prevista no item 5,
superarem o seu VME.

5.972.742,49
53.413.686,32
21.516.418,81
50.234.403,21
165.826.967,44
82.950.622,96
58.559.486,64
169.650.089,02
93.108.148,77
65.646.646,51
93.328.929,22
71.501.907,89
509.553.128,12
169.977.837,01
23.041.487,41
394.411.651,45
101.621.401,92
18.568.105,75
26.396.605,37
372.052.391,48
368.969.789,87
17.881.807,93
2.872.885,44
144.198.422,18
1.293.240.592,06
19.101.069,13
6.402.775,60

RS'
R$
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
R$
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS

Piauí R$ 14.593.845,83
Rio Grande do Norte R$ 21.213.050,05
Rio Grande do Sul R$ 313.652.856,27
Rio de Janeiro RS 291.799.979,19
Rondônia RS 14.608.957,22
Roraima R$ 2.237.772,73
Santa Catarina RS 116.297.618,94
São Paulo R$ 985.414.322,57
Sergipe R$ 14.670.108,64
Tocantins RS 4.611.279,20

5.8.2 - nos exercícios financeiros de 1998 e seguintes"o Valor
Previsto da Entrega anual de recursos (VPE), expresso .a preços
médios do período julho de 1995 a junho de 1996, ao conj~nto das
unidades federadas, é igual a RS 4.400.000.000,00 (quatro bilhões e
quatrocentOs' milhões de reais), e o de cada Estado, incluídas as
parcelas de seus Municípios, é:

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceam
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiãs
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Parã
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
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7.1 - O valor global a ser utilizado na elevação dosVME dos
,Estados será distribuído proporcionalmente à diferença a maior em
~ada,Estado, entre o VE, apurado pela fórmula de cálculo, e o seu
VME. Fica limitado o montante de recurso a ser acrescido ao VME de
cada Estado ao menor dos seguintes valores:

7.1.1 - 30% (trinta por cento) do correspondente VPE, fixado
nos subitens 5.8.1 e 5.8.2, dividido por 12 (doze) e multiplicado pelo
fator "P"; ou

7.1.2 - a diferença a maior entre VE e VME.
7.2 - Após definido o rateio entre os Estados do valo. global a

ser utilizado na elevação dos respectivos VME, a entrega dos recursos
adicionais ao Estado, inclusive da parcela de seus Municlpios, só
ocorrerá se atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

7.2.1 - o Estado esteja enquadrado em uma das situações
excepcionais previstas no subitem 2.1; e

7.2.2 - o Estado apresente fator de eficiência relativa (E) igual
ou superior a I (um) no perlodo de competência considerado, ainda
que tenha optado pela aplicação da modalidade de cálculo prevista no
item 6.

8 • Caberá ao Ministério da Fazenda processar as informações
recebidaS e apurar, nos termos deste. Anexo, o montante a ser entregue
a cada Estado, bem como os recursos a serem destinados,
respectivamente, ao Governo do Estado e aos Governos dos
Municlpios do mesmo. ,

8.1 - Antes do inicio de cada exerclcio financeiro, o EStacJo
comunicará ao Ministério da Fazenda os índices de participação dos
respectivos Municlpios no rateio da parcela do 'ICMS a serem
aplicados no correspondente exerclcio, observado, ainda, o seguinte:

8.1.1 - os coeficientes de participação dos Municlpios a serem
respeitados no exerclcio de 1996, inclusive para efeito da destinação
de parcela do adiantamento, serão comunicados pelo Estado até dez
dias após a data da publicação desta Lei Complementar;

8.1.2 - o atraso na comunicação dos coeficientes acarretará a
suspem.ão da entrega dos recursos ao Estado e aos respectivos
Municlpios, até que seja regularizada a entrega das informações.

8.2 - Para apuração dos valores a serem entregues a cada
periodo de competência, o Estado enviará ao Ministério da Fazenda,
até. o décimo dia útil do segundo mês seguinte ao' 'periodo de
compet6ncia, balancete contábil mensal ou r~latório resumido da
execuçllo orçamentária mensal, devidamente publicado, que deverá
especificar o produto da arrecadação do ICMS, incluindo o da
respectiva cota-parte municipal.

.- 8.3 - Os válores entregues pela União ao Estado, bem como aos
seus Municlpios, a c;ula exerclcio financeiro, serão revis~ e
compatibilizados com base no respectivo balanço anual, a ser enViado
no prazo de até dez dias após sua publicação. Eventual diferença,
após divulgada no ''Diário Oficial" da União, será acrescida ou
descontada dos recursos a serem entregues no período, ou períodos,
de competência imediatamente seguintes.

8.4 - O atrasp na apresentação pelo Estado ~os seus balancetes
ou _relatórios. mensais,bem' como do balanço anual, acaqetará
postecipação da entrega dos recursos para a data em que for efetuada
a entrega do período de competancia seguinte, desde que regularizado
o fluxo de informações.

8.S - Exclusivamente para efeito de apuraçllo do .valor a ser
entregue aos outros Estados, fica o Ministério da Fazenda autorizado
a estimar o produto da arrecadaçllo do ICMS do Estado que não tenha
enviadó no devido prazo seu balancete ou relatório mensal, inclusive
com base'éni iDformaçõcs levantadas pelo CONFAZ.

8'.6: ~ ÍWpeitados OI mesmos prazos concedidos liO& 'Estados, o
Ministério da Fazendti deverá apurar e publicar no "DiáriO'Oficial" da .
Uniló'à'~ tributária' da Unilo realizada em cada Estado,
que deVcrt ser:compatível e consistente com a arreeadaçlIo global no
Pals constante 'de seus balancetes periódicos e do balanço anual.

8.7 - Fica o Ministério da Fazenda obrigado a publicar no
"Diário Oficial" da uitilo, at6 cinco dias úteis antes da data prevista
pala a éfetiva: entrega dos recursos, o resultado do cálculo do
IIIOIItante á ser ~tregue a cada Estado e os procedimentos utilizados
na.súa~,os quais, juntamente· com o detalhamento da
mem6ria. de cálculo, serio remetidos, no mesmo prazo, ao Tribunal de
~tas dà ÜJiiilõ,JNII'lá.sou conhecimento e controle.

9 • A. f91ma de entrep dos recursos a cada Estluto e a cada
Municlpio ~rvará o disposto neste .item.

9.1 - O Minist6rio da Fazendainfonnarã, no mesmo prazo e
condiçlo preyji~'no subitem 8.7, o respeçtivo montante da divida da
Administraçlo. direta ê indireta da 'l,II1idade federada, apurado de
acordo com o definiclo noi sub~ 9.2 e 9.3, que será deduzido do
valor a ser entregue à~~a unidade em uma das duas formas
previstas no sUbitem 9.4.

9.2 • Para efeito de entrega dos recursos à unidade federada,
em~ período de competancia e por uma das duas formas previstas
no subitem 9.4, serio .obrigatoriamente considerados, pela ordem e até
o montante total da entrega apurada no res~vo período, os valores
das seguintes dividas:

9.2.1 • contraídas jun~ ao Tesouro Nacional pela unidade
federada, vencidas e' nIo pagas, computadas primeiro as da
Administrllçlo direta e depois as da Administração indireta;

9.2.2 - wntrafdas junto ao Tesouro Nacional pela unidade
federada, vin~dai no m& seguinte Àquele em que serão entregues
OI recursos, computadas primeiro,as da Administração direta e depois
as da Administraçlo indireta; .

9.2.3 • conti'aldas pela unidade federada com garantia da
UniIo, inclusive divida externa, primeiro, as vencidas e não pagas e,
depois, as vincendas no m& seguin~ àquele em que serão entregues
OI recursos, sempre COIIIputadas inicialmente as da Administração
direta e posteriormente as da Administraçlo indireta;

9.2.4· contraídas pela unidade federada junto aos demais entes
da Administraçlo Federal, direta e indireta, primeiro, as vencidas e
nIo pagas e, depois, as vincendas no mas seguinte àquele em que
~entregucs os'recUlSO$, sempre computadas inicialmente as da
AdlJlÜlistraçllo direta e posteriormente as da Administração fudireta.

9.3 - Para efeito do 'disposto no subitem 9.2.4, ato do Poder
Executivo Federal poderá autorizar:

9.3.1 - a inclusão, como mais uma opção para efeito da entrega
dos recursos, e na ordem que determinar, do valor correspondente a
titulo da respectiva unidade federada na carteira da União, inclusive
entes de sua Administração indireta, primeiro relativamente aos
valores vencidos e não pagos e, depois, aos vincendos no mês seguinte
àquele em que serão entregues os recursos;

9-.3.2 - a suspensão temporárfa da dedução de divida
compreendida pelo dispositivo, quando não estiverem disponiveis, no
prazo devido, as necessárias informações.

9.4 - Os recursos a serem entregues à unidade federada, em
cada pcnádo de competência, equivalentes ao montante das dividas
apurado na forma' do subitem 9.2 e do anterior, serão satisfeitos pela
UniIo por uma das seguintes formas:

9.4.1 • entrega de obrigações do. Tesouro Nacional, de série
,especial, inalienáveis, com vencimento não inferior. a dez anos,
remunerados por taxa igual ao custo médio das dividas da respectiva
unidade fedenuJa junto ao Tesouro Nacional, com poder Iibefatório
para pagamento das referidas diVidas; ou

9.4.2 - correspondente compensação.
9.S - Os recursos a serem entregues à unidade federada, em

cada período de competência, equivalentes a diferença positiva entre
o valor total que lhe cabe e o valor da divida apurada nos termos dos
subitens 9.2 e 9.3 e liquidada na forma do subitem anterior, serilo
satisfeitos através de crédito, em moeda corrente, à conta bancária do
beneficiário.

10 - Os parâmetros utilizados no cálculo da entrega dos
recursos a cada Estado de que trata este Anexo serão considerados, no
que couber, para efeito da renegociaçlo.o\1. do refinanciamento de
dividas junto ao Tesouro Nacional.

11 - As referancias feitas aos Estados neste Anexo entendem-se
também feitas ao Distrito Federal. -

LEI COMPLEMENTAR 65 DE 15 DE ABRIL DE 1991

DEFINE, NA FORMA DA ALÍNEA "A",
DO INCISO X, DO ART. ISS DA
CONSTITUIÇÃO, OS PRODUTOS



41718 Sábado 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

SEMI-ELABORADOS QUE PODEM SER
TRIBUTADOS PELOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL, QUANDO DE SUA
EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR.

................................................................................................................
Art. 4° - Para cálculo da participaçlo de cada Estado ou .do

Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata o inCISO
n do Art. lS9 da Constituiçllo, somente será conSiderado o valor dos
produtos industrializados exportados para o exterior na proporçio do
ICMS que deixou de ser exigido em razllo da nllo incidência prevista
no item "a" do inciso X e da desoneraçAo prevista no item "f' do
inciso xn, ambos do § 2° do Art. ISS da Constituiçlo.

Parágr'qfo único. O Tribunal de Contas da Unilo somente
aplicam o disposto neste artigo a partir do segundo cálculo da
correspondente participação a ser realizado depois da vigência desta
Lei. .
................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 211, DE 1997
(DO SR. GEIlMAIIO RIGOTTO)

DA nova redaç&o aos arts. 20, 31, 33 e Anexo da Lei Complementar
nR 87, de 13 de setembro de 1996 e dA outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 190, DE 1997)

oCONGREUO NACIONALdIcrItI:, .

~ 11 O Clput do Irt 20. o Irt. 31 e o Irt 33 di Lei Complementar nl 87.

de 13 de selembro de 1996. pas...m a vigorar com I seguinte redaçio:

Ar!. 20. Plra a compenslção a que se refere o artigo -Interior. t

Inegurado ao sujeito plSllvo o direito de credltlr-se do Impolto anteriormente

cobrado em operlções de que tenha resultado a entrada de mercadoril. reli ou

simbólica. no estabelecimento. Inciuslve a destlnada ao ativo permanente. ou o

recebimento de serviços de trlnsporte Intermunicipal ou de comunlclçlo.

........1 •••••••••••••• ............................................................................

- Art. 31. Att o exerclcio financeiro de 2.002. Inclullve. a União entregará

mennlmente recursos ISOS Estldos e seus Munlclplos. obedecldos 01

mantlntes definidos plra cada Estldo. os ~rlos. os prazos e as demais

co"dlçlles flxldos no Anexo desta Lei Complemenlar.

I l' Do montante de recuraos que couber a cldl Estldo. a Unllo

encregará. dlretlmente:

I- setentl e'clnco por cento lO próprio Estado: e

11 - vinte e clnco por cento aos respectivos Municlplos. de acordo com os

~rios previstos no parágrlfo único do art. 15Íl da Constltulçlo Federal.

I 2' Pari atender ao disposto no caput os recursos da Tesouro Nlclonll

serlo provenlenles:

I - da emissão de titulas de sua responsabilldlde. ficando autorlzadl.

.....de já. a inclusio nls leis orçamentárias anuais de estlmltlvl de receita

decorrente dessas emlsdes. bem como ~e dotlção nos montlntes anulls

datcrmlnados no Anexo. nlo se aplicando neste caso. desde que atenilidas as

cedlçlles e os limites globais fixados pelo Senado federal. qUIIsquer restrlçlles

ao acrésclmo que acarretará no endMdlmento da União.

11- de outras formos de recursos.

I 31 A entregl dos recursos I cadl Unldlde Federadl. !l" forml e

condlçlles detalhadls no Anexo será satisfeita. primeiro. pari efeito de

plglmento ou compensação di divida da respectivl Unldlde. Inclualve de aua

Idmlnistrlção Indireta. venclda enio plga ou vincenda no mb seguinle àquele

em que for efetlvlda a entregl. junto ao Tesouro Nlcional e aOI demlls entes da

""mlnlstração federai. O soldo remanescente. se houver. será credltadlÍ· elll
I

moedl corrente.

I 41 - O prazo dellnldo no caput poderá ser estendido att o excrcldt

Ilnancelro de 2006. inclusive. nas sltulções excepcionais previstas no Item 2.1

do Anexo.

I 5' - Pari efeito di apuraçio de que trltl o art. 4' da Lei Complementlr

ri" 65. de 15 de abril de 1991. será considerldo o valor dls respectlvils

exportações de. produtos industrllllzados•. inclusive de semi-elaboradas. nia

submetidas a IncidEncia do Imposto sobre operações relativls à circullçla de

merclJd/lrlls e sobre prestações de serviços de transporte Inlerestadual e

IntcrllÍ~nicipal e de comunicação em 31 de julho de 1996.

Ar!. 33. NI Iplicação do art. 20 observl..se-á o seguinte:

I • a energll elélrica usada ou consumida na estabelecimento dirá direito

de crédito I plrtlr di data da entrldl desta lei Complementlr em vigor:

11 - somenle darão direito de crédito IS mercadorl.. deltlnadlS lO riYD
permlnente do estabelecimento. nele entrldls I partir da dltl desta Lei

Complementlr em viga,",

Ar!. 2' O Anexo di Lei Complementar n' 87. de 13 de slembro de 1996.

passl I vigorar com a seguinle redlçiio:

ANEXO

(LEI COMPLEMENTAR N' 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 199&.)

1. A unllo entregará recursos aos Estados e seus Municlpios. ltendldos

os montantes dctennl,,"dos para cada Estado. ~rios. prazol e demlis

condlçlles Ilxadol neste Anexo. que foram dimensionados com base no produto

da Irrecadação do Imposto estadual sobre operaçlles relltlvas à clrcullção de

mercad·orias e sobre prestlções de serviços de Iransporte interestaduII e

Intermunicipal e de comunicação (ICMS) efetivamente realizada no perlodo de

julho de 1995 a junho de 1996. inclusive.

1.1. Do montante dos recursos que cabe a cada Estldo. a Unilo eRlreglrá.
diretamente:

1.\.1. ao próprio Estldo. 75" (Setentl e cinco por cento):

1.1.2. Ias seus Munlclpios. 25" (vinte e cinco por cento). dlstrlbuldos

segundo os mesmos crl~rlos de rateio aplicados às p"rcel.. de receita que lhes

cabem do ICMS.

2. A entregl dos recursos. apurada nos termos deste Anexo. será efetuada

I~ o exerclcio Iinlncelro de 2002. Inclusive.

2.1. Excepcionalmente. o prazo poderá ser estendido no caso do estado

cujl razilo entre o respectivo valor di entrega anUII de recursos. aplicado a

p~rtI{ do exercicio de 1~98. lixado no item 3 e o produto de sua arrecldlção de,

i~S entre julho de 1995 I junho de 1996. ambos expressos a preços meu;

desle periodo. seja:

2.1.1. superior a 0.10 [dez centésimos) e Inferior ou IguII a 0.12 (doze

centésimos) até o exercicio financeiro de 2.003. inclusive:

2.1.2. superior a 0.12 (doze cenlésimosj e inlerior ou iguII a 0.14

(qultorze centésimos) Ité o exerc!cio financeiro de 2.004. inclusive:

2.1.3. superior a 0.14 (quatorze centéslmosl e inferior ou igual a 0.16

(dezesseis ~entésimos).até o exerciclo financeiro de 2.005. Inclusive:

2.1.4. Superior I 0.16 {dezesseis centhsimos) alé o exercido de 2.006. in
clusive.

3. O VlIlor anual do ressarcimento a ser entregue aos Estadol. a partir do

exercido financeiro de 1997. será R$ 3.600.000.00 [trEs bilhões e seiscentos

milhões de reais) expressos a preços médios do penado julho de 1995 a junho

de 1996. e o de cada Estado. incluidls as plrcelas de seus Munic!plos. h:
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Acre RS 5.~31.274.73
AlagaIS AS 48.598.880.81
Amlpi RS 20.719.213.10
Amlzonas RS 34.023.345.57
Blhll R9 129.014.673.83
Ceará R9 66.400.645.01
Dlslrilo federal AS 47.432.892.61
Esplrlto Sanlo RS 148.862.799.15
Goiás RS 73.335.579.92
Mlrlnhlo RS 59.783.744.19
Mllo Grosso RS 82.804.150.57
....to Grosso do Sul RS 62.528.891.22
Minas Gerais R9 432.956.072.19
Pará RS 158.924.710.50
Parllba R9 16.818.496.99 !.
Paraná RS 352.141.201.59
Pernombuco R9 81.223.637.38
Plaul AS 14.593.845.83
RIo Gronde do Norte RS 21.213.050.05
RIo Grande do Sul RS 313.652.856.27
RIo de Janeiro R9 2S1.799.979.19
Rondônia RS 14.608.957.22
Roraima R9 2.237.772.73
Slnla Colarina R9 116.297.618.94
Slo Paulo RS 985.414.322.57
Sergipe R9 14.670.108.64
Toncantlns R9 4.611.279.20

3.1 As parcelas serlo atualizadas pela variação do índice geral de preços.

concello disponibilidade Inlerna. IGP-D1 da fundaçio Get61l0 vargas. ou na sua

lusSncia. outro Indlce de caráter nacional que o substltua. 10mandll1e por base o

Indico médio compreendido no penodo julho de 1995 a junho de 1996.

3.2 Apllcar-se-li aos montanles acima o seguinte fator de redução:

3.2.1. a 0.900 (novecentos milésimos). 0.775 (selecentos e setenta e cinco

miléslmos).0.625 (seiscentos e vinte c cinco milésimos). 0.450 (quatrocentos e

cinquenta milésimos). respectlvsmente. nos exercícios financeiros de 1999.

2000. 2001 e 2002. ressalvlldos os casos dos Estados enquadrados no disposto:

3.2.1.1. no subItem 2.1.1 em que o valor é Igual a 0.900 [novecentos

milésimos). 0.775 (setecentos e setenta e cinco milésimos). 0.625 (seiscentos e

vinte c cinco milésimos). 0.450 (quatrocentos c cinquenla milésimos) e lf6 (um

sexto). respectivamente. nos exerclcios de 1999. 2000. 2001. 2002 e 2003:

3.2.1.2. no subItem 2.1.1. em que o valor é igual a 0.900 (novecenlos

milésimos). 0.775 (selecentos e setenta e cinco milésimos). 0.625 (selscenlos e

vinte e cinco milésimos). 0.450 (quatrocentos e clnquenla milésimos). 217 (dois

sétlmos) e lf7 (um sétlmo). respectlvamenle. n~s exerclci~s de 1999.2000.2001.
2002,,2003 e 2004:

I 3.2.1.3. ;'0 subItem 2.1.3.. em que o valor é Igual a 0.900 (novecentoa

mll~simos. O. 775 (setecentos e setenta e cinco milésimos). 5/8 (cinco oitavos)

418 (quatro oitavos). 318 (três oilavos). 218 (dois oitavos) e 118 (um oitavo).

respectivamente. nos exercícios de 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004 e 2005;

3.2.1.4. rio subitem 2.1.4. cuo em que o valor é igual a 0.900 (novecentos

milésimos). 7/9 (sete nonos). 6/9 (seis nonos).. 5/9 (cinco nonos). 4/9 (quatro

nonos). 3/9 (tres nonos).2/9 (dois nonos) e 119 (um nono)•. respectivamente. nos

exercícios de 1999.2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005 e 2006.

4. A periodicidade da entrega dos recursos. a titulo de ressarcimenli é

mensal sendo os valores entregues até o 61tlmo dia do mês subsequente e

co"esponderão a li12 (um doze avos) dos valores previslos na labela conslanle
do ilem 3.

4.1. ConslderaNl~ como o primeiro perlodo do ressarcimento o mês de
jan'eiro de 1997.

5. Anles do Inicio de codo exerelcio financeiro. o eslodo comunicará ao 1.11-

nlslérhhl. Fazenda os rndlces de participação dos' respeftlvoil Munlcfplos 110

rateio da porcela do ICMS a serem aplicados no conespondente exercido.

observado ainda. o seguinte:

.5.1. O Itruo nl comuniClçill dos coefldentes Icsnetará a suspenslo da .

entrega das reCUrsol la Estado e las respectlvos Munlclplos. at6 que seja

. regullrizadl a entrega das Infonolçlles.

5.2 • FIca o Mlnlst6rio da Fazenda obrigldo a publicar no DIário ondll di

Unllo. at6 cinco dlls 6tels antis da dlll previsll plra a efetfva antrega dos

recursos. o valor atulllzldo a ser entregue a cada Estado e do conjunto de seus

Munlcfplos.

6. A fonoa de entreg. dos recursos a cadl Estldo e a cada l.Iunlcfplo

IIbservará o disposto nesle Item.

6.1 O Mlnlslério da Fazenda·Infonoará. at6 cinco dias 61els InteS di dlt.

'previsla para a efeflva entrega dos recursos. o respectivo montante da dfvlda da

Idmlnlstraçllo direta e Indireta di Unidade Federadl. opurado de acordo 'com o

definido nos subltens 6.2 e 6.3. que será de~uzldo do valor a ser entregue à
respectiva Unldlde em umo das duas fonoas previslas no subllem 6.4.

6.2. Para efeito de entrega dos recursos à Unidade Federada. em cada

perfodp e por uma dls duas fonoas previstas no subltem 6.4. • Itlrlo

obrigaloriamente considerados. pels ordem e alé o montonle lotai da entrega

Ipurada no res~ectlvo penado. os valores das segulnles dfvldas:

6.2.1. 'contraldas junto 00 Tesouro Nlcional pela Unidade Federada.

vencidas e nlo pagas. computodas primeiro as do admlnhitraçlo dlrell e depois

IS da admlnlstraçllo Indireta;

6.2.2. contraldas junto ao Tesouro Nlclonal pela Unidade federada.

vincendas no ml!s- seguinte àquele em que serlll entregues os· recurso~·

compulldas primeiro as da admlnlstraçlo direta e depois as di admlnlstraçio

i:unreta:

.• 6.2.3. contrardas pela Unldlde federada com garlntla di Unllo. Induslve

divida externo. primeiro. as vencidas e nlo pagas e. depois. as vincendas no

mes segulnle àquele em que seria entregues os recursos. sempre amputadss

Inidalmente as da administração direta e posterionoente as da allmlnlstraçlo

Indlrelo:
6.2.4.. ~óntrordas pela Unidade Federada junto oos demais entes da

odmlnlstração federsl. direla e Indlrela. primeiro. as vencidas e nlo pagas e.

depois. as vincendas no mes seguinte àquele em que serão entregues os

recursos. sempre computadas Inlcialmenle os da admlnlslração direta e

poslerionoente as da administração Indireto.

6.3. Para efeito do disposto no subltem 6.2.4. ato dll Poder Executlvo

federol poderá lutoriZIr.

6.3.1. a Induslo. como mais uma opção para efeito di entrega dos

recursos. e nl ordem que detenolnar. do vllor co"espondenle a tftulo da

respectiva Unidade federoda na carteira da Unllo. Inclusive entes de suo

administração Indlrela. primeiro relativamente aos valores vencidos e nio pagos

e. depois. oos vincendos no ml!s se~ulnle àquele em que seria entregues os

recursos:

6.3.2. a suspensio lemporárla da dedução de dfvldo compreendido pelo

dispositivo. quando nio esflverem disponíveis. no prazo devido. as necessárias

Infonoaçães.

. 6.4. Os recursos o serem entregues' à Unidade federada. em cado

perllldo. equlvlllenles ao monlante das dívidas apurado na forma do subltem 6.2

e do ~terlor. serlo sallsfeilos pela Unlio por uma das segulnles fonols:

6.4.1. entregl de obrigações do Teslluro Nacional. de série especial.

Inlllenávels. com vencimento nlo inferior a dez anos. remunerados por laxa

igual ao cuslo médio dos dlvidos da respectiva Unidade Federada junlo ao

Tesouro Nacional. com poder lIberot6rlo pora pagamenio das referidas d'Mdas:

ou

6.4.2. correspondenle compensação

6.5. Os recursos a serem entregues à Unidade federada. em cada

~erfodo. equivalentes a diferença poslliva entre o volor totol que lhe cabe It o
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:~or d. divida .purad. nos termos do subltens 6.2. e 6.3. e liqUidada n.forin•..,

do subltem anterior. seria s.tlsfeitos através de crédito. em moeda corrente. à

conta b.ncárla do beneficiário.

7. Os p.rimerros utlHz.dos no cálculo d. entrega dos rllCUrsos a cada

Estado de que trata este Anexo serio cOnslder.dos. no que couber. para eleito de

renegoci•.ção ou do refln.ncl.mento de dividas junto .0 Tesoura N.donal.

8. AI! referenclas feitas .os Estados neste Anexo entend~m-se t.mbém
feitas .0 DIstrito Federal.

Ar!. 3' Oa v.lores ..ntregues à titulo de .dl.ntamento n. forma do it~m ~ e

seus ••bltens. do Anexo da Lei Complementar n187. de 13 de' setembro de 1996.

elll sua red.ção orlglnal..~erlo co~slderados como ressarclmento para o período
del & de setembro a 31 de_dez~mbro de 1996.

Ar!. .4' O. valore. do ressarcimento referente so perfodo de j.~elfõ de

1197 até o me. de publicação desta Lei Complementar seria rc·p....dos ao.

Estados e ao Distrito Federal. de uma única vez. até 30 (trinta) .di.. d.
publicação.

Ar!. 5' Os valores Já entregues a tl'tulo de ''Seguro Receita" Ilquldos dos

descontos previstos no Item .4.2. do Anexo da Lei Complementar n' 87 de 13 de

setembro de 1996. em sua redação original. seria deduzidos d.s parcelas do
ressarcimento devido a cada Estado.

Parágrafo único. Os valores acima mencionados serlá atu.llzados pela

varl.ção do fndice geral de preço•• conceito .disponibllldade intem.. IGP-DI da

Flltld.ção Get6l1o V.rgas. ou. n. sua ausência. outro fndlce de caráter n.c;ional
que o substltua.

\Art. 6' Esta Lei Complement.r entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7' Revogam-se as disposlçlies em contrário.

JUSTI FICAIIVA

• As .lter.çlIes propostas objetivam compatlbllizar o.s avanços introduzidos

'li!'- Lei Complement.r n' 87. de 16 de stembro de 1996; .com .o.equllfbrk/
"líII.ncelro d.s Unld.des da Federação. .

A presente modificação decorre. essenci.lmente. do sistema de

compensação .dotado peia Lei Complement.r n' 87/96. conhecido como

•...guro-recelt..•• Esse mecanismo nlo .tende de forma equlllbrad. os prejufzos
.lIvIndos d.s mudanças introdu:ddas no ICMS.

A sistematlca do " seguro-recelta" prev! como penodo-base para a

compens.ção o ICMS de julho de 1995 a junho de 1996.com um fator de

ampliação de 3"- por conta do crescimento da economl.. O "seguro-recelta"

somente será devido pela Unllo quando a arrecadaçio pós-Lel Complementar

87/96 for Inferior à arrecad.ção daquele penado.

Considerando as aferiçlies .té setembro de 1997. mesmo .pós .s

modificações feit.s na fórmula original do "seguro-receita" por melo de Portaria

Interministeriai. os Estados. o Distrito Feiler.1 e os Municfpios recebersm cerca

de um terço dos R$ 3.6 bllhlles previstos no orçamento da Unilo para os anos de

1996 e 1997.

easeados nesses resultados. os Est.dos propõem sua aiteraçio. As

modificações abrangem dois .spectos fundamentais. O primeiro diz respeito à

forma de compensaçlo. Introduz-se a compensação efetiva d.s perlas do ICMS

nos montantes já .cordsdos entre • União e os Estados e o Distrito Federal. O

segundo prev! o revogação do credlt.mento do ICMS sobre os bens de uso ou

consumo. que deveria vigorar o partir de l' de janeiro de 1998.

No que tange 00 ressarclmento. o modill'cação viso dar suslentabilldade

aos Estados e ao Dlstrllo federal durante o penodo de translÇlo. Em nfvel

n.clon';'. percebt-se queda de 2.64'/0 na arrecadação do ICMS no primeiro

seme'stre de 1997. em relaçio o... mesmo período do ano anterior.

Considerandl>'se um crescimento admitido de 3.5" do Pie. deviamos ter um

crescimento d. receito nacional-dI' 3.5"- Assim sendo•• quedo tot.1 da receita

do ICMS será de 6.5"- Se aplicarmos os 6.65 sobre o receita de R9 56.0 bilhões

do ICMS. verificada em 1996. tenamos uma perda de exatos R9 3.5 bllhlles. o

mesmo valor previsto no.Anexo I da Lei Complementar 87/96 como compensaçiio

para os anos de 1996 e 1997

Esse fraco dese~penho do ICMS devc-se; basic.mente. às modificações

latroduzidas pelo' ~ei Complementar n' 87/96. t.ls ~omo: .1 desoneração das

exportaçlies de produtos semi-el.borados e primários. com aplicação desde

setembro de 1996. e blconcessio do crédito sobre os bens do ativo permanente

desde I' de novembro' de 1996. Esse item. no início das negociações com o

Governo Federal, abrangia apenas os bens de capit.l. (máquinas e equipamentos

destinad.s ao ativo flxoJ. Apartir de l' de janeiro de 1998.ainda. entrará em vigor

õ crédito sobre. os bens de uso ou consumo. Com isso. o crédito do ICMS deixa

de ser Ifslco (exclusivo sobre mercadorias) para ser financeiro (crédito sobre

qualquer compro com imposto).

O Incentivo 00 setor. produtivo visando às exportaçilea e à renovsção do

parque industrial trazidos pela lei Complementar 87/96. num primeiro momento.

causa forte impacto negativo. A receita para o Estado. resultante dos novos

Investimentos. somente se refletirá após a entrada em operação d." nllVSs

plantas industri.ls. No estágio de Implantação. o crédito do ICMS sobre os bens

do ativo permanente funciona como um redutor acelerado da arrecadaçio

Estadual. haja vista os expressivos mont.ntes envolvidos.

Entretanto. no decorrer da vigência da Lei Complementar 87/96 a maioria

dos Estados nia teve acesso -aos recun;os do "seguro·receitaJl por virias

r.zlles. Alguns pelo crescimento da arrecadação em setores alheios aos efeitos

da lei Complementar do ICMS. como. por exemplo. eombus(lVeis e lubrificantes.

vefculos. peças e acessórios. supermercados e magazines. No entanto. o ICMS

do setor exportador. diretamente beneficiado pe"l Lei Complementar 87/96.

Indicou crescimento neg.tlvo. Além disso, em decorrBncla d. lei houve o

Increment~ da exportação de produtos In natura (soja e café). em detrimento d.

exportaçãa de produtos com molar valor agregado (farelo de soja). Cabe observar

que o "xportação de soja em grios tem causado sérios transtornos às

economias regionais. tais como: a) no campo. pela alta mecanização. nlo gera

empregos e bl na cidade. pel.· falta de matéria-prima. gero ociosidade na

capacidade Industrial instal.da e. em decorrência. mais desemprego. Cumpre

êjambém observ.r o efeito da exportaçlio de café em grlo. c';jo v.lor elevou-se

sensivelmente nesse período e cujo preço é ditado pelo mercado consumidor

externo. Nesse caso. há grande perda de receita dos estados produtores e

també(lllnce~tIvo à exportação do produto In natura.

O montante das perdas. em razlo da Implementaçlo d. Lei. hllcl.lmenle

estimadas pelos Estados e pelo Distrito Federal nlo coincidia com os valores

calculados pelo Ministério do Planejamento. IPEA e ·Receit. federal. No entan";.

for.m .provados valores consensuais. com revlslio previsto para agosto de

1998. Antes disso. a União, através da Portaria Intermlnlsterial nl 213/MF/MPO.

de 2.9.97 fez ,;Igumas alter.çlies n. fórmul.. com resultados marginais para o
maioria das Unidades Feder.das.

Com obJellvo de evitar maiores prejufzos os Estados e o Distrito federal

propõem a revogação do crédito do ICMS sobre os bens de uso ou consumo em

r.zlo dessas perdas estarem subestimadas. As informações trabalhadas

relerlam-se a penados anteriores à Lei Complementar. quando havia pouco

incentivo p.ra o registro desses valores. visto que nio geravam crédito do

Imposto. p. ex.. material de consumo. Além disso. o número de contribuintes

atingidos é muito oito. pois quase todos terão algum crédito o ser aproveitado.

dHerentemente do crédito de ICUS sobre bens de ativo permanente que atlnge.

basicamente. as empresas investidoras. A utlllzação do crédito sobre o uso ou

.consumo será constante enio periódlc. como no caso do ativo permanente. A

grande quantidade de contribuintes beneficiados. assim como • constlinel••

poderão implicar perdas de receita bem superiores ~s previstas. E é exataril~nte
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pelo universo de contribuintes atingidos e pela diversidade de ltenis'CIassiflcados

como de uso e consumo que a medida tomar-se-Ii válvula de evado tlscal dlllcll

, de ser controlada.
'Portanto. as modlflcaçiles aqui introduzidas visam diminuir •• penlas e

esl.belecer maior equilíbrio nos custos d. tr.nslçio. Os Est.dos e o OIs'

Federal participaram. atiVamente das nell0cl.çiIes com o Governo Federa, 1; o

Congresso. no sentido de vI.blllzar a aprovação daquela Lei. Sempr~ com a

vlsio do todo. ~ntender.m que naquele momento a mud.nça tributária

representava uma declsio pró-lnvestlmento. pr6-produçio e p~lIlprego:

partanto. um. relaçio onde todos ganhavam (EmpresasiGovemosl·

As Unlda~es da Federação acordaram com a linha econ6mll;Jl dalluela Lei

Complementar. pois entendiam que era necessirio .perfelço~ro ICMS. Adotan.

a sistemática do Imposto sobre o Valor Agreg.do. a lei aproximou o sistema

~butário brasileiro dos demais países do MERCOSUL bem corno a m.iori. dos

pslses desenvolvid~s.Contudo. a imlnl!ncla de perda üe .ecelta 40 ICMS gerava

grsnde desconforto aos estado•.
Cientes da importSncla do aperfeiçoamento trlbutlirlo. ala,. a.

modltlcações propostas. os Estados e o Distrito Federal .1antern a "nn. orlglnll

de utilização dos recursos devido. pela União a título de Cllmpenlll8çio da lei

Complementsr 87/96. ou sela. descontam-se as dívidas vencidas ou vincendas

dos Governos Estaduais e Municípios. Dessa forma. o ressarcimento apen~s

acelera o pagamento das dívidas intergovemamentals por melo de um encontro

de contas

Também será mlntldo o prazo de vlgl!ncia até o Ino 2002. podendo ser

dllltado conforme a perda efetiva de cada Estado. A partir do ano 1999 a

compensação será decrescente. peia aplicação de um redutor. até tinallzar .a

transiçio. nos seguintes percentuais: 1999 (9O'q. 2000 (77.5"1. 20D1 (62.5"1 e

2DD2 [45"1. Depois deste período. o crescimento econ6mlco e a etlcicla dos

Fiscos Estaduais se encarregarilo de manter o nível de receitas dos Estados.

Os Estados e o DIstrito Federal estão empenhados na reestrutursçio do

setor público brasileiro. em colaboração com o Governo Federal. No emanto. o

esforço adicional de incremento da receita dilul-se na reposição daa perdas de

receita tributária provocadas pela Lei Complementar 87/96. Ao fixar um. base de

arrecadação e prever ]X do incremento do ICMS por conta do cresclmento da

economi!'. a Lei Complementar engessou ° ICMS dos Estados e do Distrito

federal. ti mesmo nio aconteceu com as despesa•• Somente o crescimento

vegetailvo da folha de pagamento de alguns estados supera esse incremento.

cabe aqui observar que. nesses Estados. mais de 7~ da folha de p..amento

refere-se a pessoal ligado às áreas da educação. segurança. justiça e sa/ide.

Nessa. L,l·,idades. que são finallstlcas. nio cabem mais ajustes. pelo contrário.

silo áreas onde é crescente a demanda da populaçilo. que reclama. com razlo. o

atendimento insuficiente proporcionado pelo Estado. O esforço fiscal dos Estados

em 1997 é praticamente anulaoo. li medida que tio-somente repile o nível de

rellCl\II anterior à Lei Complementar.

Sem d;lYior. , resultados da Lei trouxeram um descomp.sso nas

~,".nças dos E~!ados t, do Distrito Federai. Os efeilos positivos pelo cresclmento

•• economia estio exigindo maturação mais prolongsda do que a prevista.

,nquanto a perda d ,CIoAS OCllrre de fo""a imediata. ale'ando o íã debilitado

luxo tlnanceiro do :. .Itados..

Ressalto. por lim. que este Projeto de Lei Complememlr é resultado do

entendimento que envolveu todos os ,Estados e o Dlstrito Fede,.1 e que foi

encaminhado pelos Secretários de Fazenda e Governadores. li Sub-Coml.slo de

Anillse c Proposta" de Reforma Tributária. a qual presido. pertencente li
Comissilo de Finanças c Tflbutaçilo desta C..a.

Entendn que o presente p'roleto. que materializa a posição dos Secretlirins

de Fazenda e dos Governadores. '.~rá a limenizar os efeitos desfavoráveis da Lei

Complementar 87/96 no decorrer do período de tra'nslçãOi'rGtl0sto.

Sala das sessõe~e1_, de 'i _de1{
' .. , \ I I I \. ."'--

" ~ I , , ! /, "--+- ,,--,'
,-'\.ou..< \,u.t.,.. n ..'.L '+'

Deputado GE""",,\O RIGO~: ~

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA '
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

••••1II~.~•••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ••••••••••• ..

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

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

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158 - Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do ímposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem;

n-cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados;

rn - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermUnicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
bperações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios;

n - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual o1Í,
no~o dos Territórios, leí federal.
........,,; ..
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LEI COMPLEMENTAR N° 65, DE 15 DE ABRIL DE 1991

DEFINE, NA FORMA DA ALíNEA "A", DO'
INCISO X, DO ART. 155 DA
CONSTITUIÇÃO, OS PRODUTOS
SEMI-ELABORADOS QUE PODEM SER
TRIBUTADOS PELOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL, QUANDO DE SUA
EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR

Art. 4° - Para cálculo da participação de cada Estado ou do
Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata o inciso
fi do art. 159 da Constituição, somente será considerado o valor dos
produtos industrializados exportados para o exterior na proporção do
ICMS que deixou de ser exigido em razão da não incidência prevista
no item "a" do inciso X e da desoneração prevista no item "f' do
inciso xn, ambos do § 2° do art. ISS da Constituição.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União somente aplicará
o di~p'?Sto neste- artigo a partir do segundo cálculo da correspondente
partiCipação a ser realizado depois da vigência desta Lei.

LEI COMPLEMENTAR ~o 87,.DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS
.ESTADOS . E DO DISTRITO FEDERAL
'SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INT~RMUNICIPAL E Dl} COMUNICAÇÃO,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

........................: ~ .
Art. 20 -'Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é

assegurado ao sujeito passivo o direito de· creditar-se do imposto
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada
de meréadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
ou de comunicação.

§ 1° - Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou
utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas
ou não tributadas, ou que se refIram a mercadorias ou serviços alheios
à atividade dó estabelecimento.

§ 2° - Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade
do estabelec~ento os veículos de transporte pessoal.

§ 3° - E vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização
ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for
tributada ou estiver ísenta do ímposto, exceto se tratar-se de saída para
o exterior;

fi - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída
ou a prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem ísentas
do imposto, exceto as destinadas ao extericr •

§ 4° - Deliberação dos Estados, na forma do Art. 28, poderá
dispor que não se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no
parágrafo anterior.

§ 5° - Além do lançamento em conjunto com os demais créditos,
p~ efeito da compensação prevista nest~ artigo e no anterior, o~

cré4i~s resultantes de operações de que decorra entrada de
mercadorias destinadas ao ativo permanente serão objeto de outro
lançam~nto, em li,;o próprio ou de outra forma que a legislação
determmar, para aplicação do disposto no Art. 21, §§ 5°, 6° e 7°.
° § 6° - Operações. tributadas, posteriores a saídas de que trata o §

?' dão ao estabeleCimento que as praticar direito a creditar-se do
Imposto cobrado nas operações :interiores às isentas ou não tributadas
sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I - produtos agropecuários;
11 - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias.

Art. 31 - Até o exercício fInanceiro de 2002, inclusive, a União
entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios,
obedecidos os limites, os critérios, os prazos e as demais condições
fIxados no Anexo desta Lei Complementar, com base no produto da
arrecadação estadual efetivamente realizada do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação no período julho de 1995 ajunho de 1996, inclusive.

§ 1° - Do montante de recursos que couber a cada Estado a União
entregará, diretamente: '

I - setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
11 - vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de acordo

com os critérios previstos no parágrafo único do Art. 158 da
Constituição Federal. .

§ ~o - Para atender ao disposto no "caput", os recursos do Tesouro
Nacionid serão provenientes:

I' - da emissão de títulos de sua responsabilidade, fIcando
autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de
estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de
dotação até os montantes anuais previstos no Anexo, não se aplicando
neste caso, desde que atendidas as condições e os limites globais
fIXados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que
acarretará no endividamento da União;

II - de outras fontes de recursos.
§ 3° - A entrega dos recursos a cada Unidade Federada, na forma

e condições detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 9, será
sati.sfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da
díVld.a da respectiva Unidade, inclusive de sua administração indireta,
venCida e não paga ou vincenda no mês seguinte àquele em que for
efetivada a entrega, junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da

administIação federal. O saldo remanescente se hou~er será
creditado em moeda corrente. " .

§ 4° - O prazo defInído no "caput" poderá ser estendido até o
exercício fInanceiro de 2006, inclusive, nas situações excepcionais
previstas no subitem 2.1. do Anexo.

§ 5° - Para efeito da apuração de que trata o Art. 4° da Lei
Complementar n. 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor
das ~espectivas exportações de produtos industrializados, inclusive de
seml-elaborado~, não. submetidas a incidênc::ia do imposto sobre
oper~ções relativas à crrculação de mercadorias e sobre prestações de
sefVIços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação em 31 de julho de 1996.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 33 - Na aplicação do Art. 20 observar-se-á o seguinte:
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao

?so ?u consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de I de
Janeiro de 1998;

II - a energia elétrica usada ou consumida no estabeleoimento
dará 'pireito de crédito a partir da data da entrada desta Lei
Complementar em vigor;
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III - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas
ao ativo permanente do estabelecimento, nele entradas a partir da data,
da entrada desta Lei Complementar em vigor.

ANEXO À LEI COMPLEMENTAR N. 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

1 - A União entregará recursos aos Estados e seus Municípios,
atendidos limites, critérios, prazos e demais condições fixados neste
Anexo, com base no produto da arrecadação do Imposto Estadual
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunic~al e

de Comunicação - ICMS, efetivamente realizada no período julho de
1995 ajunho de 1996, inclusive.

1.1 - Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a
União entregará, diretamente:

1.1.1- ao próprio Estado, 75% (setenta e cinco por cento);
1.1.2 - aos seus Municípios, 25% (vinte e cinco por cento),

distribuídos segundo os mesmos critérios de rateio aplicados às
parcelas de receita que lhes cahem do ICMS. .

2 - A entrega dos recursos, apurada nos termos deste Anexo,
será efetuada até o exercício fmanceiro de, 2002, inclusive.

2.1 - Excepcionalmente, o prazo poderá ser estendido no caso
de Esfado cuja razão entre o respectivo Valor Previsto da Entrega
anual de recursos (VPE), aplicado a partir do exercício de 1998,
fixado no subitem 5.8.2 e sujeito a revisão nos termos do subitem
5.8.3, e o produto de sua arrecadação de ICMS entre julho de 1995 a
junho de 1996, ambos expressos a preços médios deste período, seja:

2.I.l - superior a 0,10 (dez centés,imos) e inferior ou igual a
0,12 (doze centésimos), até o exercício financeiro de 2003, inclusive;

2.1.2 - superior a 0,12 (doze centésimos) e inferior ou igual a
0,14 (q"atorze centésimos), até o exercício financeiro de 2004,
inclusive;

2.1.3 - superior a 0,14 (quatorze centésimos) e inferior ou igual
a 0,16 (dezesseis centésimos), até o exercício fmanceiro de 2005,
inclusive;

2.1.4 - superior a 0,16 (dezesseis centésimos), até o exercício
'financeiro de 2006, inclusive.

2.2 - Fica autorizada, desde já, a adequação do disposto nas leis
das.diretrizes orçamentárias da União para os exercícios financeirdll
de :1996 e de 1997, no que couber, para que sejam financiada~ e
atendidas as despesas da União necessárias ao atendimento do
disposto no artigo 31 desta Lei Complementar, observados os limites e
condições fixados neste Anexo.

2.3 - O Poder Executivo Federal enviará ao Congresso
Nacional, no prazo de até cinco dias após publicada esta Lei
Complementar, projeto de lei de abertura de crédito especial para

atender às despesas com o adiantamento de que trata o item 4 e os
demais recursos a serem entregues ainda no exercício financeiro de
1996.

3 - A periodicidade da entre~ados recursos é mensal.
3.1 - A apuração do montante dos recursos a serem entregues

será feita mensalmente. Período de competência é o mês da apuração.
3.2 - A entrega de recursos a cada unidade federada será

efetuada até o final do segundo mês subseqüente ao período de
competência.

3.3 - O primeiro.período de competência é o mês em que for
publicada esta Lei Complementar.

4 - Até trinta dias após a data da publicação desta Lei
Complementar, a União entregará ao conjunto dos Estados, a tftul~de

adiantamento, o montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
de reais), proporcionalmente aos respectivos Valores Previstos da
Entrega anual de recursos (VPE), fIXados no subitem 5.8.1 para
aplicação no exercício financeiro de 1996.

4.1 - Do valor do adiantamento que cabe a cada Estado, a
União entregará, diretamente, 75% (setenta e cinco por, cento) ao
próprió Estado e 25% (vinte e cinco por cento) aos seus Municípios,
nos termos do subitem 1.1.

4.2 - Nos primeiros doze períodos de competência, será
descontado dos recursos a serem entregues mensalmente a cada
Estado e a cada Município, antes de aplicado o disposto no item 9, um
doze avos do respectivo valor do adiantamento, atualizado pela
variação do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna,
até o mês do período de competência. Eventual saldo remanescente
será deduzido, integralmente, dos recursos a serem entregues" à
urtiliade federada no período ou períodos de competêm:"{#
imediatamente seguintes, até que seja anulado.

5 - A cada período de competência, o Valor a ser Entregue ao
Estado (VE), que inclui a parcela de seus Municípios, será apurado da
seguinte forma:

VE=(JCMS bxP xA> -ICMS r
N

sujeito a: VE <=VME,
sendo: VME = VPE x P x A x T

12
5.1 - VE é o valor apurado da entrega, referente a cada período

de competência.
5.2 - ICMS"b" é o produto da arrecadação do ICMS no período

base, este indicado pelo subscrito "h", observado que:
5.2.1 - nos primeiros doze períodos de competência, o período

base é: :
5.2.1.1 - no primeiro período de comfX:tência, o mesmo mês do

período julho de 1995 ajunho de 1996;
5.2.1.2 - a partir do segundo período de competência, igual ao

período base anterior acrescido do mês seguinte do período julho de
1995 a junho de 1996, sendo que, no perf,odo de competência
imediata'mente seguinte àquele em que o mês de junho de 1996 estiver
contido QQ pçríodo base, será incluído o mês de julho de 1995.

5.2.2 - a partir do décimo terceiro ,período de competência, o
período base éjulho de 1995 ajunho de 1996.

5.3 - "P", é o fator de atualização, igual à razão entre o índice
de p~ços média do período de referência e o índice de preços médio
do período base, adotando-se o Índice Geral de Preços, conceito
Disponibilidade Interna - IOP-DI apura~ pela Fundação .Getúlio
Vargas, ou, na sua ausência, outro índice de preços de caráter
nacional.
. 5.4 - "A", é o fator de ampliação, que será igual a 1,03 (um
inteiro e três centésimos) nos exercícios financeiros de 1996 e 1997 e,
nos exercícios financeiros seguintes, igual ao valor apurado da
seguinte, forma:

A=CxE
5.4.1 - "C", é o fator de crescimento, igual a:

5.4.1.1 - no exercício fmanceiro de 1998, 1,0506 (um inteiro e
quinhentos e seis décimos de milésimo); •

5.4.1.2 - nos exercícios financeiros de 1999 e segumtes, 1,0716
(um inteiro e setecentos e dezesseis décimos de milésimo).

5.4.2 - "E", é o fator de eficiência relativa, igual a:

E= I :l-DeltaR
ou
E = 1 +Delta D, o que for maior.
5.4.2.1 - Delta R ~ uma medida do desempenho da arrecadação

relativamente ao dos demais Estados, cujo valor será o resultante da
aplicação da seguinte fórmula:
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5.6.2.2 _ no subitem 2.1.2, em que o valor é igual a 0:900
(novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cmco
milésimos), 0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,4~0

(quatrocentos e cinqüenta milésimos), 217 (dois sétimos) e 117 (um
sétimo), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004;

5.6.2.3 - no subitem 2.1.3, em que o valor é igual a 0,900,
(novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco
milésimos), 5/8 (cinco oitavos), 4/8 (quatro oitavos), 3/8 (três
oitavos), 218 (dois oitavos) e 1/8 (um oitavo), respectivamente, nos
exercícios de 1999,2000,2001,2002,2003,2004 e 2005;

5.6.2.4. no subitem 2.1.4, caso em que o valor é igual a 0,900
(novecentos milésimos), 7/9 (sete nonos), 6/9 (seis nonos), 519 (cinco
nonos), 419 (quatro nonos), 3/9 (t'ês nonos), 2/9 (dois nonos) e 119
(um nono), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

5.7 - "N", é o número de meses que compõem o período de
referência.

5.8 - VME, é o Valor Máximo da. Entrega de recursos a cada
Estado, incluída a parcela de seus Municípios, resultante da
multiplicação do Valor Previsto da Entrega anual de cada Estado
(VPE), 'dividido por doze, pelos valores dos fatores de atualização (P),
ampliação (A) e transição (T), atendido o seguinte:

5.8.1 - nos exercícios financeiros de 1996 e 1997, o Valor
Previsto da Entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços
médios, do período julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das
unidades federadas, é igual a R$ 3.600.000.000,00 (três bilhões e
seiscentos milhões de reais), e o de cada Estado, incluídas as parcelas
de seus Municipio~, é:

5.331.274,73
48.598.880,81
20.719.213,10
34.023.345,57
129,014.673,83
66.400.645,01
47.432.892.61
148.862.799,15
73.335.579,92
59.783.744,19
82.804.150,57
62.528.891,22
432.956.072,19
158.924.710,50
16.818.496,99
352.141.201,59
81.223.637,38
14.593.845,83
21.213.050,05
313.652.856,27
291.799.979,19
14.608.957,22
2.237.772,73
116.297.618,94
985.414.322,57
14.670.108,64
4.611.279,20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
lU
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Acre
Alagoas
Amapã
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal.
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Parã
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
~ergipe

Tocantins

ICMS/UF v - ICMS/BR v
ICMS/UF P ICMS/BR P
5.4.2.2 - Delta U é uma medida do desempenho da arrecadação

relativamente ao da União, cujo valor será o resultante da aplicação
da seguinte fórmula:

ICMS/UF v - ATU/UF v
ICMS/UF p ATU!tJE P
5.4.2.3 - ICMS/UF é o produto da arrecadação de ICMS do

Estado;
5.4.2.4 - ICMS/BR é o produto da arrecadação de ICMS do

conjunto dos demais Estados; , .
5.4.2.5 - ATU/UF é o produto da arrecadação da U~ão no

Estado, abrangendo as receitas tributária e de contribuições, inclusive
as vinauladas à seguridade social, e excluídas as receitas do Imposto
sobre- Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF e, quando incidentes sobre instituições
fmanceiras, do Imposto sobre a Renda sobre pessoas jurídicas e da
contribuição social sobre o lucro líquido, bem como do Imposto sobre
a Renda retido na fonte sobre rendimentos de capital e remessas para
o exterior, da contribuição provisória sobre movimentação financeira
e de outros tributos de caráter provisório que venham a ser instituídos;

5.4.2.6 - o período de avaliação, indicado pelo subscrito "v",.6:
5.4.2.6. I - no período de competência janeiro de 1998, o

próprio mês;
5.4.2.6.2 - nos demais períodos de competência do exercício de

I 998, igual ao periodo de avaliação imediatamente anterior aCrescido
do mês subseqüente;

5.4.2.6.3 - a partir do exercício de 1999, igual ao período de
competência acrescido dos onze meses imediatamente anteriores.

5.4.2.7.- o período padrão para a comparação, indicado pelo
subscrito "p", é aquele formado pelos me~~os meses que compõem o
período de avaliação, um ano antes deste ultlll1o; •

5.4.2.8 - os valores relativos ao penodo padrão. para
comparação (ICMS/UFp, ICMSIBRp e. ATU/UFp) se,rão atuallZa~os
para preços médios do período .de a~~i~ção, pela vanação do índice
Geral de Preços, conceito DiSpolllbilidade Intern.a, da Fundação
Getúlio Vargas, ou, na sua ausência, por outro índice de preços de

caráter nacional. '
5.5 _ICMSr é o produto da arrecadação do ICMS no período de

referência, indicado pelo subscrito "r", observado que:A .
5.5.1 _ nos primeiros doze períodos de competencia, o período

de referência é: ' A
5.5.1.1 - no primeiro período de competência, o ~es~o ~es;
5.5.1.2 - a partir do segundo período d~ compete~cia, igual ~

período de referência imediatamente antenor acreSCido do mes

seguinte. . • dA'
5.5.2 - a partir do décimo terceiro penodo e .compete~cia, o

período de referência é igual ao período de competênCia acresCido dos
onze meses imediatamente antenores. .

.5.6 - "T", é o fator de transição, cujo valor é igual:
5.6.1 _ a 1 (um) nos exercícios fmanceiros de 1996, 1997 e

1998; 5.6.2 _ a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 .(setecen~s e
setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscentos e vmte. e .cmco
milésimos), 0,450 (quatrocentos e cinqüenta miléslll1os)"
respectivamente, nos exercícios financeiros de 1999, 2.000, 2001 e
2002 ressalvados os casos dos Estados enquadrados no diSposto: ~ 5.8.2 - nos exercícios financeiros de 1998 e seguintes, o Valor

\' 5 6 2 1 _ no subitem 2.1.1 em que o valor é igual a 0,900 Previsto da Entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços
( . t~~ milésimos) 0775' (setecentos e setenta e cinco médios do período julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das
n~~e~en) O625 (seis~en~s e vinte e cinco milésimos), .0,450 unidades federadaS, é igual a R$ 4.400.000.000,00 (quatro bilhões e

(lll e:mo~;os' e cinqüenta milésimos) e 1/6 (um sexto),quatrocentos milhões de reais), e o de cada Estado, ,incluídaS as
r~~;ec~~:amente,nos exercícios de 1999,2000,2001,2002 e 2003; parcelas de seus Municípios, é:
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5.8.3 - o Valor Previsto da Entrega anual de recursos (VPE) de
cada Estado, fixado no subitem anterior, será revisto com base nos
resultados de apuração. especial a ser realizada pelo CONFAZ,

. conjuntamente com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e
Orçamento, que avaliará o impacto efetivo dos créditos relativos a
bens de uso e consumo próprio do estabelecimento, concedidos a
pw;tir daquele exercício, sobre o produto da arrecadação do ICMS no
prbrleiro semestre de 1998, observado o seguinte:

. . .. .' ~

5.8.3.1 - pam deito da apumção nos períodos de competência
de fevereiro a agosto de 1998, o VPE correspondente ao exercicio
financeiro de 1998 será temporariamente elevadq em 30% (trinta por
cento);

5.8.3.2 - as reduções de receitas verificadas. pela apuração
especial serão compamdas ao produto da arrecadação efetiv& .de
ICMS do mesmo período e os percentuais de redução aplicados à
receita do imposto no período julho de 1995 a junho de 1996,
obtendo-se valores que serão acrescidos ao VPE de cada Estado,
relativo aos exercícios financeiros de 1996 e 1997, fixado no subitem
5.8.1;

5.8.3.3 - o resultado do cálculo previsto no subitem anterior
substituirá o VPE de cada Estado e o VPE global, de que. trata o
subitem 5.8.2, e será utilizado nas apumções relativas aos exercícios
financeiros de 1998 e seguintes, inclusive aplicado retroativamente
desde o período de competência fevereiro de 1998, sendo as
diferenças apumdas acrescidas ou diminuídas dos valores a serem
entregues no período ou períodos imediatamente seguintes ao finlll do
processo de revisão.

5.9 - Respeitados os limites globais e condições estabelecidos
pelo Senado Fedeml, fica autorizada, desde já, a emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional e a inclusão de dotações no
orçamento fiscal da União até o montante equivalente ao valor
máximo anual da entrega de recursos pam o conjunto das unidades
f"..t1",~~~~, apurado nos' termos deste item pam cada exercício
financeiro.

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Fegeml

Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

. Minas Gemis
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Gmnde do Norte
Rio Gmnde do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
~ergipe

Tocantins

RS.. 5.972.742,49
RS 53.413.686,32
RS 21.516.418,81
RS 50.234.403,21
RS 165.826.967,44
RS 82.950.622,96
'R$ 58.559.486,64

RS 169.650.089,02
R$ 93.108.148,77
R$ 65.646.646,51
R$ 93.328.929,22
R$ 71.501.907,89
R$ 509.553.128,12
R$ 169.977.837,01
R$ 23.041.487;41
R$ 394.411.651,45
lU, i01.621.401,92
R$ 18.568.105,75
R$ 26.396.605,37
R$ 372.052.391,48
RS 368.969.789,87
R$ 17.881.807,93
R$ 2.872.885,44
R$ 144.198.422,18
R$ 1.293.240.592,06
RS 19.101.069,13
RS 6.402.775,60

'6 - Até trinta dias após a publicação desta Lei Complemf .,
cada ~stado poderá optar, em caráter irretratável, pela ~"guinte
modalIdade de cálculo do valor do fator de ampliação (A), relativo aos
exercícios financeiros de 1998 e seguintes:

A=C+F
6.1 - "C", é o fator de crescimento, fixado no subitem 5.4.1.
6.2 - "~", é o fato~ de estimulo ao esforço de arrecadação,

ap~ado no pnmeiro período de competência de cada trimestre civil
dá'SEguinte fonna:

Se Delta pmlBR <=0 ou Delta ICMS <= (1,75 x Delta
pmlBE.),

F = O(zero); caso contrário,
F = (Delta ICMS/UF) - 1,75 x (Delta PIM3R)
6.2.1 - Delta pmlBR'é a tlP.{a de vari,' rãn real do Produto

Interno Bruto do Pais, estimada e divulgada trimestralmente pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
comparando-se com igual período um ano antes:

6.2.1.1 - em jane,iro de 1998, o valor referente ao quarto
trimestre de 1997;

6.2.1.2 - em abril de 1998, o valor referente ao primeiro
trimestre de 1998;

6.2.1.3 • em julho de 1998, o valor referente ao primeiro
semestre de 1998;

6.2.1.4 - em outubro de 1998, o valor referente aos três
primeiros trimestres de 1998;

6.2.1.5 - em janeiro de 1999, o valor referente ao ano de 1998;
6.2.1.6 - a partir de abril de 1999, o valor referente ao período

de doze meses imediatamente anterior ao período de competência
considerado.

6.2.2 - Delta ICMSIUF é a taxll; de variação do produto da
arrecadação do ICMS do Estado entre o período de avaliação e igual
período um ano antes, este expresso a preços médios do período de
avaliação, mediante atualização pela variação do índice Geral de
Preços, conceito' Disponibilidade. Interna,' da Fundação Getúlio
Vargas,-ou, na sua ausência, por outro índice de caráter nacional.

6.2.2.2 - o período de avaliação é:
6.2.2.2.1 - em janeiro de 1998, o mesmo mês;
6.2.2.2.2 - em abril de 1998, o período fevereiro a abril de

1998;
6.2.2.2.3 - em julho de 1998, o período fevereiro a julho de

1998; .
6.2.2.2.4 - em outubro de 1998, o período fevereiro a outubro

1998;
6.2.2.2.5 -'11 janeiro de 1999, o período fevereiro de 1998 a

. ,eiro de 19('~1;

6.2.2.2.6 - a 'Jartir de abril de 1999, o período de competência
JTIsiderado acrf .'. ',do dos onze meses imediatamente antcriores.

6.3 - O . ·;,'.lr do fator de estímulo (F) apurado no primeiro.

período de competência de cada trimestre aplica-se aos três períodos
de competência daquele trimestre.

6.4 - A opção de que trata este item será comunicada pelo
Poder Executivo Estadual, no devido pmzo, ao Ministério da Fazenda,
que a fará publicar no "Diário Oficial" da União.

7 - A cada período de competência, se o montante de recursos a
ser entregue ao conjunto dos Estados, incluídas as parcelas de seus
Municípios, for inferior ao Valor Previsto da Entrega anual (VPE)
,global do País, fixado nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 e sujeito à revisão de
que trata o subitem 5.8.3, dividido por 12 (doze) e multiplicado pelos
valores dos fatores de atualização (P) e de transição (T), a diferença
poderá ser utilizada para elevar o Valor Máximo de Entrega de
recurSos (VME)' no caso de Estados cujos valores que seriam:
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entregues (VE), apurados pela fórmula de cálculo prevista no ítem 5
superarem o seu VME. '

7.1 - O valor global a ser utilizado na elevação dos VME dos
Estados será distribuído proporcionalmente à diferença á maior em
cada Estado, entre o VE, apurado pela fórmula de cálculo e o seu
VME. li'ica limitado o montante de recurso a ser acrescido ao'VME de
cada ~stado ao menor dos seguintes valores:

7:1.1 - 30% (trinta por cento) do correspondente VPE fIXado
nos subltens 5.8.1 e 5.8.2, dividido por 12 (doze) e multiplic~do.pelo
fator "P"; ou

7.1.2 - a diferenç~ a maior entre VE e VME. .
.?2 -Após definido o rateio entre os Estados do valor global a

se~ ~tlh~do na elevação dos respectivos VME, a entrega dos recqrsos
adlclOn~ls ao Es.tado, inclusi~e da parcela 'de seus Municípios: ~ó
oc.?I;Tera se atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: -

. :.2.1.: o ~stado esteja enquadrado em uma das situações
excepCIOnaiS previstas no subitem 2.1; e

7.~.2 - o Estado apresente fator de eficiência relativa (E) igual
ou supenor a I (um) no período de competência considerado, ainda
~ue tenhjl optado pela aplicação da moc,lalidade de cálculo prevista no
Item 6. ' ,. .

8 - Caberá ao Ministério da Fazenda processar as informações
recebidas e apurar, nos termos deste Anexo, o montante a ser entregue
a cada Estado, bem como os recursos a serem destinados,
respectivamente, ao Governo do Estado e aos Governos dos
Municípios do mesmo.

8.1 - Antes do inicio de cada exercicio financeiro, o Estado
comunicará ao Ministério da Fazenda os indices de participação dos
respectivos Municípios no rateio da parcela do ICMS a serem
aplicados no correspondente exercício, observado, ainda, o seguinte:

8.1.1 - os coeficientes de participação dos Municípios a serem
respeitados no exercício de 1996, inclusive para efeito da destinação
de parcela do adiantamento, serão comunicados pelo Estado até dez
dias após a data da publicação desta Lei Complementar;

8.1.2 - o atraso na comunicação dos coeficientes acarretará a
suspensão da entrega dos recursos ao Estado e aos respectivos
Municípios, até que seja regularizada a entrega das informações.

8.2 - Para apuração dos valores' a serem entregues a cada
período de competência, o Estado enviará ao Ministério da Fazenda,
até o 'pécimo dia útil do segundo mês' seguinte ao período de
competência, balancete contábil mensal ou relatório resumido da
execução orçamentária mensal, devidamente publicado, que deverá .
especificar o produto da arrecadação do ICMS, incluindo o da
respectiva cota':parte municipal.

8.3 - Os valores entregues pela União ao Estado, bem como aos
seus Municípios, a cada exercício financeiro, serão revistos e
compatibilizados com base no respectivo balanço anual, a ser enviado
no prazo de até dez dias após sua publicação. Eventual diferenqa,
allÓll divulgada no "Diário Oficial" da União, será acrescida ou
d~contada dos recursos a serem entregues no período, ou períodos, .
de competência imediatamente seguintes.

8.4 - O atraso na apresentação pelo Estado dos seus balancetes
ou relatórios mensais, bem como do balanço anual, acarretará
postecipação da entrega dos recursos para a data em que for efetuada
a entrega do periodo de competêr.cia seguinte, desde que regularizado
o fluxo de infonnações.

8.5 - Exclusivamente para efeito de apuração do valor a ser
entregue aos outros Estados, fica o Ministério da Fazenda autorizado
a estimar o pr\ iuto da arrecadação do ICMS do ,E~tado que ~ão te~a
enviado no devido prazo seu balancete ou relatono mensal, mcluslve
com base em informações levantadas pelo CONFAZ.

8.~ Respeitados os mesmos prazos concedidos aos Estados, o
Ministério da Fazenda deverá apurar e publícar no "Diário Oficial" da

União a arrécadação tributária da União realizada em cada Estado,
que deverá ser compatível e consistente com a arrecadação global no
Pais constante de seus balancetes periódicos e do balanço anual.

8.7 • Fica o Ministério da Fazenda obrigado a publicar no
"Diário Oficial" da Uriião, até .cinco dias úteis antes da data prevista
para a efetiva entregados· recursos, o' resultado do cálculo do
montante a ser entregue a cada Estado e os procedimentos utilizados
na sua apuração~ os quais, juntamente com. o detalhamento da
memória de cáIcitio, serão remetidos, no mesmo prazo, ao Tribunal de
Contas da União, para seu conhecimento e'controle.

9 - A fonna de entrega dos recursos a cada Estado e a cada
Município observará o disposto neste item.

?l - O Ministério da Fazenda infonnará, no mesmo prazo e
condição previstos no subitem 8.7, o respectivo montante da dívida da
Administração direta e indireta da unidade federada, apurado de
acordo com o definido nos subitens 9.2 e 9.3, que ser~. deduzido do

~~alor a ser entregue à respectiva unidade em uma das duas fonnas
'previstas no subitem 9.4.

9.2 - Para efeito de entrega dos recursos à unidade federada,
em cada period;o de competência e por uma das duas formas preVistas
no .~~bitem 9.4, serão obrigatoriamente considerados, pela ordem e a~
o ~ntante total da entrega apurada no respectivo periodo, os valores
das seguintes dívidas:

9.2.1 - contraídas junto ao Tesouro Nacional pela unidade
federada, vencidas e não pagas, computadas primeiro as da
Administração direta e depois as da Administração indireta;

9.2.2 - contraídas junto ao Tesouro Nacional pela unidade
federada, vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues

os recursos, computadas primeiro as dà Administração direta e depois
as da Administração indireta;

9.2.3 - contraídas pela unidade federada com garantia da
União, inclusive dívida externa, primeiro, as vencidas e não pagas e,
depois, as vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues
os recursos, sempre computadas inicialmente as da Administração
direta e posteriormente as da Administração indireta;

9.2.4 - contraídas pela unidade federada junto aos demais entes
da Administração Federal, direta e indireta, primeiro, as vencidas e
não pagas e, depois, as vincendas no mês.seguinte àquele em que
serão entregues os recursos, sempre computadas inicialmente as da
Administração direta e posterionnente as da Administração indireta.

9.3 - Para efeito do disposto no subitem 9.2.4, ato do Podor
Executivo Federal poderá autorizar:

9.3.1 - a inclusão, como mais uma opç1io para efeito da entrega
dos recursos, e na ordem que detenninar, do valor correspondente a
títl,lo da respectiva unidade federada nà carteira da União, inclusive
entes de sua Administração indireta, primeiro relativamente· aos
valore~ vencidos e não pagós e, depois, aos vincendos no mês seguinte
àquele em que serão entregues os recutsos;

9.3.2 - a suspensão temporária da dedução de divida
compreendida pelo dispositivo, quando não estiverem disponíveis, no
prazo devido, as necessárias informações.

9.4 - Os recursos a serem entregues à unidade federada, om
cada periodo de competência, equivalentes ao montante das dívidas
apurado na fonna do subitem 9.2 e do antelior, serão satisfeitos pela
União por uma das seguintes fonnas: ~

.' \ 9.4.1 - entrega de obrigações do Tesouro Nacional, do série
especial, inalienáveis, com vencimento não inferior a dez anos.
remunerados por taxa igual ao custo médio das dívidas da r"'lT'- .......a
unidade federada junto ao Tesouro Nacional, com p....õer doerat6riO
para pagamento das referidas dividas; ou

9.4.2 - correspondente compensação.
9.5 - Os recursos a serem entregues à unidade federada, em

r cada período de competência, equivalentes a difereuc',a positiva entre
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1 valor total que lhe cabe e o valor da divida apurada nos termos dos
subitens 9.2 e 9.3 e liquidada na forma do subitem anterior, serão
satisfeitos através de crédito, em moeda corrente, à conta bancária do
beneficiário.

10 - Os parâmetros utilizados no cálculo da entrega do"!
recursos a cada Estado de que trata este Anexo serão considerados, no'
que couber, para efeito da renegociação ou do refinanciamento de
dividas junto ao Tesouro Nacional.

11 - As referências feitas aos Estados neste Anexo entendem-se
também feitas ao Distrito Federal.

Ministério da Fazenda

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTEIWINISTERIAL N9 213" DÊ 2 DE SETEMBRO DE 1997

qs MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DO P~AMENTO E
OIlÇAMENTO. no UIO da atribuiçio que 1bes c:onIere o incilO n do parágrafo I!nico do llL 87 da
ConstituiçSii. c tendo em visla Ó dispolto DO Anexo da Lei Complementar n" 87. de 13 de setembro de
1996. c DO art. 32 da Medida Provisória n! 1.579-11. de 21 de agolto de 1997. resolvem:

Art.]! A Uniio entregará recursos a Estado. c seus Municípios. obedecidos 01 limites, os
eriláiol. OI prazos c as demais condiçÕC5 flxadol nem Portaria. corisidcrando. no que couber. o diSPOSlO

.DOlltl.3Ie DO Ane.o da Lei Complemcntarn! 87. de 13 desetembwde 1996.

. § 19 A entrega dos recursos será preoedida da adcsio do Estado. mediante Protocolo ou
Convbtio. aos cril<!rios c condiçõcs ....belecidas DO "capul" deste anigo.

§ 2! Os Protocolos ou Convénios scrio bilaterais c teria como partlcipes a uflJo.
rcptesOnl.ada pelo SccrcWio-Execulivo do Minist6rio da F";Z"nda. c•. o Estado. que podm ser

.~tado pelo SccrcWio Estadoal de Fazenda, Fitwtçu ou Tnbutaçlo.

§ J!! Os Protocolos ou Convênios terio eficácia. panir da publicaçio de seu extrato no
Dario Oficial da Unilo.

§ 4! A apuração da entrega de rccunos será fei~ com~ no produto da ~cadação

estadual efetivamente realizada do imposto so"'" operações relauvas i cm:uJaçIo de mcn:adori.. e sobre
prcIlIÇÕCS de ....iços de transporte interestadual c intermunicipal e de comunicaçlo (ICMS) no pcriodo
julbo de 199~ a Í)lnho de 1996. inclusive.

§ S! Do monlante de recursos que couber a cada Estado. nos termos dos arts. 4! a S2 desla
Portaria, a Uniio entregará, direramente: .

I· 75'1& (seten.. c cinco por cento) ao próprio Estado; c

li - 25'1& (vinte c cinco por cento) lOS respectivos Municfpios. de acordo com OI cri~rios
prcviJtos DO parágrafo Ilttico do lIt'l, 158. da Constituiçilo. aplicando-se os coeficientes de panicipaçlo
.Yiuntesno~crcicio rllllltlCCirode 1997.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 212, DE 1997
(DOS SRS. GILNEY VIANA E ANTONIO JOAQUIM)

Altera art. 22 , parágrafo e inciso e Anexo, da Lei Complementar
n2 87/96.

Art.:' Altera a. redação do paragrafo ;;:, do artigo 20 da lei
COmplementar nO 87/96 que passa a ter a seguinte redação:

§ 2° - Salvo prova em contráno. presúmel1l-se alheiOS a atividade do
estabeleCimento. os veículos de transporte pessoal. bem como mercadorias e
serviçopão utilizadOS essencialmente como Instrumento de produção.

Art. 3° A redaÇão do Item 1 do Anexo' da Lei Complementar nO 87 de
13 de set9mbr? de 1996. passa a vigorar com os segUintes termos:

1.. A União entregará recursos aos Estados e seus Municípios.
atendidos limites. cntérios. prazos e demaiS condições fixados neste Anexc. com
base no produto da arrecadação do Imposto estadual sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de servlço,,-. de transporte
interestadual e Intermunicipal e de comunicação (ICMS). efetiv"álÍ1ente realizada
no período de julho de 1994 a Junho de 1996. inclusive.

JUSTIFICAÇÃO

. A Lei Complementar nO 87196. dentre butras determinações.
InstituIu o Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transpone Interestadual e Intermunicipal e de
comunicação. Estabeleceu desoneração do ICMS sobre produtos primários
efetivamente exportados e outras determinações cUJos efeitos sobre a
arrecadação de Impostos pelas Unidades Federadas somente puderam ser
avaliados apõs a sua VigênCia.

Alguns efeitos perversos foram detectados e quantificados e
outros apenas estimados - revelanoo lendênclas negativas em termos de
arrecadação o que precisa ser COrrigido ou atenuado.

É dentro deste espirito que propomos este PLP contendo 3
retificações aLei Complementar n087/96.

a) Inclusão de InCISOS VI e VII ao anlgo 2° para atender a uma grave omissão
de texto onglnal da Lei Complementar que. ao arrepio de dISPOSitiVO constitucional
específilio. deixa de definir entradas de bens e mercadonas para uso e
consumo/Imobilizado. como fato gerador de imposto. •
b) 'Altera a redação do parágrafo 2' do art. 20 para expnmlr com clareza o
conceito de ativo permanente. fixando critérios de essenclabllidade do bem para o
estabeleCimento. para fins de credenCiamento do Imposto.
c) Altera o Item 1 do Anexo da refenda Lei Complementar nO 87/96. visando
ampliar o período base de calculo da arrecação ao ICMS sapre o qual se obnga a
Unrão entregar recursos aos Estados e Distnto Federal de julho de 1995 a junho
de 1996. para o período de julho de 1994 a junho de 1996 - tendo em vista que o
período definido na lei levou à subestlmação das perdas decorrentes. porque
neste periodo os preços pnmános. espeCialmente. agrícolas. estavam bastantes
compnmldos. ~

Sala das Sessões. ; ~ de """""1 .........1"-' de 1997.

Ç-2....--., c2...-.- '1 . L-~V-\

Deputado Gilney Viana - PT/MT

Do"..."",""""~::SDBlMT

. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 190, DE 1997)

o Congresso Nacional Decreta.

Art. 10 A lei Complementar nO 87 de 13 de setemoro de 1996. será
acres~lda dos segUinte. Incisos ao seu artigo 2°:

VI - a entrada. no território do Estado destinatário de mercadorias
oriundas de outros Estados destinada a uso. consumo final ou a integração do
ativo fixo.

VII - na utilização. por contribuinte. de serviço suja prestação se
tenha Iniciada em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação
subsequente alcançada peia inCidência de Imposto.

LEI COMPLEMENTAR N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS
ESTADOS E DO DISTRITO" FEbERAL
SOBRE OPERAÇ9ES RELATIVAS A
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE' SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
lNTl?RMUNICIPAL E OI} COMUNICAÇÃO,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

................................................................................................................
Art. 2° - O imposto incide sobre:
I : operações r~lativas à circulação de mercadorias, inclusive o

forneCimento de alimentação e bebidas em bares restaurantes e
estabelecimentos similares; ,
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II \- prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou
valores; .

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por
qualqu~r meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de
comunicação de qualqu~r natureza; .

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos-na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
suj~itos ao if!1posto sobre serviços, de competência dos MunicípioS,
quàndo a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à
incidência do imposto estadual.

§ 1° - O imposto incide também:
I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por

pessoa fisica ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo permanente do estabelecimento;

11 - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário de
petróleo,. inclusive lubrifican~es e c?mbustíveis líquidos e gas~sos
dele derivados, e de energIa elétriCa, quando não destinados à
~omerciali~ção ou à i";dustrialização, decorrentes de operações
mterestaduals, cabendo o Imposto ao Estado onde estiver localizados
o adquirente.

§ 2° • A caracterização do fato gerador independe da natureza
jurídica da operação que o constitua.

Art. 20 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é
assegúrado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada
de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a
destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o
recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
ou de comunicação.

'§ ]0 _ Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou
utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas
ou não1tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios
à atividade do estabelecimento.

§ 2° - Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade
do estabelecimento os veículos de transporte pessoal.

~NEXO À LEI COMPLEMENTAR N. 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 199G

I - A União entregará recursos aos Estados e seus Municlpios,
atendidos limites, critérios, prazos e demais condições fixados neste
Anexo, com base no produto da arrecadação do Imposto Estadual
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e

de Comunicãção - ICMS, efetivamente realizada no período julho de
1995 a junho de 1996, inclusive.

1.1 - Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a
União entregará, diretamente:

1.1.1 - ao próprio Estado, 75% (setenta e cinco por cento);
1.1.2 - aos seus Municípios, 25% (vinte e cinco por cento),

distribuidos segundo os mesmos critérios de rateio aplicados às
parcelas de receita que lhes cabem do ICMS.
......................................................................................................' .

PROJETO DE LEI N2 3.933, DE 1997
( Do Sr. José Chaves )

Dispõe sobre a instalação de equipamentos de proteção em Onibus
e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO; DE VIAÇlO E
TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. ~!1)

- ART. 24, Ir)

o Congres~o Nacional decreta :

Art. 10.As empresas fabricantes de carrocerias de transporte coletivo urbano,
intennUIÚcipais e interestaduais, ficam obrigadas a instalarem os seguintes
equipamenlos no interior de seus veiculos :

1\ Cabine de segurança para poltrona do motorista e auxiliar, se houver;

II - Sistema de ventilação ou refrigeração na cabine do motorista;

m-Detector de metais na porta de entrada dos passageiros:

IV - Poltronas ergonomicamente projetadas para motorista e cobrador, ou
trocador:

V - Suporte para garrafa térmica e copo na cabine do motorista e cobrador;

VI - Para-brisa temperado, de igual modo o vidro da traseira do veículo,
quando próximo do cobrador, e, nos transportes coletivos intennunícipais e
interestaduais, vidros à prova de bala:

VII - Outros equipamentos proventura condizentes com a melhoria das
condições de trabalho do motorista e cobrador.

Art. 2°.. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 90
(noventa) dias, comados da data de sua públicação, ouvidos,
impreterivelmente, os sindicatos patronais e dos rodoviários, bem como
empresas fabricantes de veículos e órgãos gestores do transporte de
passageiros.

Art. 3°. Os veículos que na vigência desta lei, desatenderem às exigências
contidas nos incisos I, lI, m, IV, V e VI do artigo 1°, serão multados,
apreendidos, removidos para depósito público e liberados somente após o
pagamento das despesas com a instalação dos referidos equipamentos e multas
devidas.

Art. 4~. A c?mpetência para a fiscalização das disposições desta Lei, bem como
para unpoSlção das sanções dela decorremes, caberá, concorrentemente ao
Município, Estado e Uni~o, nos limites e atribuições de cada um. '

~. 5°. A partir da data de entrada em vigência da presente Lei, as novas
~des a serem produzidas contaram com os equipamentos referidos no
artt!!o I° e seus incisos, inclusive sem custos adicionais e sem o encarecimento
do veículo, já que as mudanças devem ser introduzid'lS em regime econômico
~e compensação de produção, ou seja, cem a redução de outros custos, e
mcorpora,ção de nova tecnologia, consoante disciplinação contida no
regulamento desta Lei.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

••••••••.••.•••••..•..•••..•.•..•••••••.........•••..•...••••••..•••...•••••••.•••..••.•.••••.•••••••••••.•.•••• Art. 7°. Revogam-se as disposições em conlrário.
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JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei orienta-se segundo as diretrizes de
segurança e modernização da produção industrial brasileira. Seu objetivo
fundamental é estabelecer as condições minimas necessárias ao
desenvolvimento de um projeto de um ôIÚbus, para o qual se criem
eqIÚpamentos de proteção indispensáveis aos rodoviários, bem como, conforto,
com ganho maior ainda aos passageiros.

Os motoristas de transporte coletivo, urbano ou intermunicipal,
assumem, diariamente, altas responsabilidades junto a população. Em suas
mãos estão milhares de vida. Nos horários de pico, então, nos grandes centros
urbanos do Pais, os motoristas de ôIÚbus são submetidos a uma carga enorme
de stress. Stress pelo trânsito caótico das metrópoles, stress pela possibilidade
de assaltos, stress pela condições - maioria das vezes - desagradáveis de
trabalho.

O local de trabalho do motorista é profundamente inapropriado
diante das pressões que sofre. Barulho, tempemtura alta são a rotina dos
motoristas de ôIÚbus, além de estarem completamente sujeitos a distúrbios
extemos, vindas dos passageiros ou do ambiente extemo. Em virtude destes
fatores, é Perfeitamente oportuna a proposta que ora apresento.

A instalação de cabines com sistema de ventilação ou
refrigeração no local de trabalho do motorista, proporcionará condições bem
mais satisfatórias para exercicio de seu ofício, e, consequentemente, dando
!JllIior segurança e bem-estar aos passageiros do ôIÚbus. •

Destacam-se ainda a instalação de aparelho, de detecção de
metais, poltronas anatômicas e confortáveis, vidros com proteção contra
infiltração dos raios solares, suporte para garrafa témúcà, que oferecerá maior
comOOidade ao motorista e ao cobrador, e outros eqIÚpamentos a serem
defini'dos, já que este projeto de lei exige a participação da sociedade,
empresas e sindicatos.

Pelas razões apresentadas, estamos convictos de que o presente
projeto de lei cria as condições para garantir maior segurança no trânsito, com
redução do potencial de violência decorrente de assaltos e outras ocorrências
de todos conhecidas, seja pela melhoria das condições de trabalho do motorista
e cobrador, seja pela dirIÚnIÚÇão dos riscos das carrocerias que não contam
com os equipàmentos aqui mencionados. Estaremos assim atingindo três
objetivos fundamentais: melhoria do trânsito, principalmente nos grandes
centros urbanos, com as novas condições de trabalho conferida aos 1p0toristas,
valorização profissional do rodoviário, conforto e ~egurança aos passageiros.

... -._---........C" - .......-.-"...,......,""'"
~QRj)"-' :v fel D P, -.y,
~o~~ 2:rf!{ ('ir-

PROJETO DE LEI N! 3.934, DE 1997
(Do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh )

Dispõe sobre a prescriçAo das ações contra as Faz~n~as. Públicas
Federal, Estaduais e Municipâis, e dá outras prov1denc1as.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAD - ART. 24,
lI)

o Congresso Nacional decreta:

" Art.. 1°. Todas as ações movidas em face da Fazenda Federal,
Fszendas Estaduais c Fazendas Municipais, suas autarquias, entidades e órgãos
Pll'llCStatsis criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer
contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, terão prazo

prescricional, interrupção da prescrição, suspensão e recomeço de cllilEgem,
fixados em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 172 a 179 do
CQlligo Civil.

Art. 2°. Ficam expressamente revogados o Decreto nO 20.910, de 6
de janeiro de 1932 e o Decreto-lei n° 4.597, de 19 de agosto de 1942.

Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

o presente projeto pretende retirar do sistema jurídico o Decreto nO
20.910, de 6 de janeiro de 1932, e o Decreto-lei nO 4.597, de 19 de agosto de 1942.
que tratam da prescrição quinqüenal relativa ás ações movidas contra a Fazenda
Federal, Fazendas Estaduais e Fazendas Municipais, suas autarquias e órgãos

paraestatais criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer
contribuições exigidas em virtude de lei federal estadual ou municipal

Referidos decretos estabelecem um privilégio em favor do Estado,
em detrimento dos cidadãos, posto que, no caso destes últimos, a prescrição do
direito de ação encontra-se disciplinada pelos artigos 172 a 179 do Código Civil, ou
seja, de acordo com a matéria da ação judicial a ser promovida.

Cabe ressaltar, finalmente, que este Projeto de Lei visa a fazer valer
o princípio constitucional da igualdade ou isonomia, expressamente consagrado nos
termos do artigo 5°, caput, da Constituição Federal., eliminando as "diferenças
privilégios", em matéria prescricional, entre o Poder Público e o cidadão.

Assim sendo, e tendo vista que a teor do art. 22, inciso I, da CF,
compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e processual,
submetemos a matéria à apreciação dos ilustres Pares.

Sal. das Sessões. em 27 de novembro de 1997

.~p
Deputado LUIZ ~UARPO ~7~HALGH

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° • Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos' brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
tennos- seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos tennos desta Constituição;

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO 11
Da União

Art. 22 - Compete privativamente à Uniã")·!egislar sobn':;



41730 Sábado 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

n -desapropriação;
m - requisições civis e militares, em caso de iminente

perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e

radiodifusão;

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916.

Código Civil.

PARTE GERAL

LIVRom
Dos Fatos Juridicos

TÍTULom
Da Prescrição

CAPÍTULom
Das Causas Que Interrompem a Prescrição

. Art. 172 - A prescrição interrompe-se:
I - pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada

por juiz incompetente;
II - pelo protesto, nas condições do número anterior;
III - pela apresentação do título de crédito em juízo de

inventário, ou em concurso de credores;

IV - por .qualquer ato judicial que constitua em mora o'
devedor;

V - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial,
que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Art. 173 - A prescrição interrompida recomeça a correr da
data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a
interromper.

Art. 174 - Em cada um dos casos do art. 172, a interrupção
pode ser promovida:

I - pelo próprio titular do direito em via de prescrição;
li - por quem legalmente o represente;
m- por terceiro que tenha legítimo interesse.

Art. 175 - A prescrição não se interrompe com a citação
nula por vício de forma, por circunducta, ou por se achar
perempta a instância, ou a ação.

Art. 176 - A interrupção da prescrição por um credor não
aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada
contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais
coobrigados.

§ 11° - A interrupção, porém, aberta por um dos credores
solidários aproveita aos outros; assim como a. interrupção
efetua~a contra o devedor solidário envolve os demais e seus
herdeíros.

§ 2° - A interrupção operada contra um dos herdeiros do
devedor solidário não prejudica aos outros herdeiros ou
devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos
indivJsíveis.

§ 3° - A interrupção produzida contra o principal devedor
prejudica o fiador.

CAPÍTULO IV
Dos Prazos da Prescrição

Art. 177 - As ações pessoais prescrevem, ordinariamente,
em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre
ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter
sido propostas.

* Artigo com redação determinada pela Lei 2.437, de 7de março de 1955.

Art. 178 - Prescreve:
.§ l° - Em 10 (dez) dias, contados do casamento, a ação do

mando para anular o matrimônio contraído com mulher já
deflorada (artigos 218,219, IV, e 220).

§ 2° - Em 15 (quinze) dias, contados da tradição da coisa, a
ação para haver abatimento do preço da coisa móvel, recebida
com vício redibitório, ou para rescindir o contrato e reaver o
preço pago, mais perdas e danos.

§ 3° - Em 2 (dois) meses, contados ·do nascimento, se era
presente o marido, a ação para este contestar a legitimidade do
filho de,sua mulher (artigos 338 e 344).

§ 4° - Em 3 (três) meses:
I - a mesma ação do parágrafo anterior, se o marido se

achava ausente, ou lhe ocultaram o nascimento; contado o prazo
do dia de sua volta à casa conjugal, no primeiro caso, e da data
do conhecimento do fato, no segundo;

1I- a ação do pai, tutor, ou curador para anular o casamento
do filho, pupilo, ou curatelado, contraído sem o consentimento
daqueles, nem o seu suprimento pelo juiz; contado o prazo do
dia,em que tiverem ciência do casamento (artigos 180, m, 183,
XI; 209 e 213).

§ 5° - Em 6 (seis) meses:
I - a ação do cônjuge coato para anular o casamento;

contado o prazo do dia em que cessou a coação (artigos 183, IX,
e 209);

n - a ação para anular o casamento do incapaz de consentir
promovida por este, quando se torne capaz, por seu~
representantes legais, ou pelos herdeiros; contado o prazo do dia
em que cessou a incapacidade, no primeiro caso, do casamento,
no segundo, e, no terceiro, da morte do incapaz, quando esta
ocorra durante a incapacidade (art. 212);'

m - a ação para anular o casamento da menor de 16
(~ezesseis) e do menor de 18 (dezoito) anos; contado o prazo do
dia ~m que o menor perfez essa idade, se a ação for por ele
mOVida, e da data do matrimônio, quando o for por seus
representantes legais (artigos 213 e 216) ou pelos parentes
designados no art. 190;

IV - a ação para haver o abatimento do preço da coisa
imóvel, recebida com vício redibitório, ou para rescindir o
contrato comutativo, e haver o preço pago, mais perdas e danos;
contado o prazo da tradição da coisa;

V - a ação dos hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores
de víveres destinados ao consumo no própriÓ estabelecimento,
pelo preço da hospedagem ou dos alimentos fmrnecidos' contado
o prazo ([o tiltimo pagamento. "

§ (,0 _Em 1 (um) ano:
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I - a ação do doador para revogar a doação; contado o prazo
do dia em que souber do fato, que o autoriza a revogá-la (artigos
1.181 a 1.187);

11 - a ação do segurado contra o segurador e vice-versa, se o
fato que a autoriza se verificar no país; contado o prazo do dia
em que o interessado tiver conhecimento do mesmo fato (art.
171h·,p°, V); .

..'li - a' ação do filho, para desobrigar e reivindicar os
imóveis de sua propriedade, alienados ou gravados pelo pai fora
dos casos expressamente legais; contado o prazo do dia em que
chegar à maioridade (artigos 386 e 388, I); .

IV - a ação dos herdeiros do filho, no caso do número
anterior, contando-se o prazo do dia do falecimento, se o filho

morreu menor, e bem assim a de seu representante legal, se o pai
decaiu do pátrio poder, correndo o prazo da data em qu.e houver
decaído (artigos 386 e 388, 11 e li);

V - a ação de nulidade da partilha; contado o prazo da data
em que a sentença da partilha passou em julgado (art. 1.805);

VI - a ação dos professores, mestres ou repetidores de
ciência, literatura, ou arte, pelas lições que derem, pagáveis por
periodos não excedentes a I (um) mês; contado o prazo do termo
de cada período vencido;

Vli - a ação dos donos de casa de pensão, educação, ou
ensino, pelas prestações dos seus pensionistas, alunos ou
aprendizes; contado o prazo do vencimento de cada uma;

VIII - a ação dos tabeliães e outros oficiais do juízo,
porteiros do auditório e escrivães, pelas custas dos atos que
praticarem; contado o prazo da data daqueles por que elas se
deverem;

)J{ - a ação dos médicos, cirurgiões. ou farmacêuticos, por
suas visitas, operações ou medicamentos; contado o prazo da
data d~ último serviço prestado;

X ~ a ação dos advogados, solicitadores, curadores, perítose
procuradores judiciais, para o pagamento de seus honorários;
contado o prazo do vencimento do contrato, da decisão final do
processo ou da revogação do mandato;

XI - a ação do proprietário do prédio desfalcado contra o do
prédio aumentado pela avulsão, nos termos do art. 541; contado
o prazo do dia em que ela oC9rreú;

XII - a ação dos/ herdeiros do filho para prova da
legitimidade da filiação; contado o prazo da data do seu
fafécimento se houver morrido ainda menor ou incapaz; "

XIII -, a ação do adotado·· para se desligar da adoção,
realizada quando ele er" menor ou se achava interdito; contado o
prazo do dia em que cessar a menoridade.ou a interdição.

§ 7° - Em 2 (dois) anos:
I - a ação do cônjuge para anular o casamento nos casos do

art. 219, I, li e III; contado o prazo da data da 'celebração do
casamento; e' da data da execução deste Código para os
casamentos anteriormente celebrados;

11 - a ação dos credores por dívida inferior a cem mil-réis,
salvo as contempladas nos números VI a Vli do parágrafo
anterior; contado o prazo do vencimento respectivo, se estiver
prefixado, e, no caso contrário, do dia em que foi contraída;

III - a ação dos professores, mestres e repetidores de
ciência, literatura ou arte, cujos honorários sejam estipulados em
prestações correspondentes a períodos maiores de 1 (um) mês;
contado o prazo do vencimento da última prestação;

N - a açãQ dos engenheiros, arquitetos, agrimensores e
estereômetras, por seus honorários; contado o prazo do termo
dos seus trabalhos;

, V - a ação do segurado contra o segurador e, vice-versa, se
o Tato que a autoriza se verificar fora do Brasill contado o prazo
do dia em que desse fato soube o interessado (art. 178, § 6°, li);

VI - a ação do cônjuge ou seus herdeiros necessários para
anular a, doação feita pelo cônjuge adúltero ao ~':;:.I cúmplice;
contado 'o prazo da dissolução da sociedade conjugal (art.
LI77)~

VII - a ação do marido ou dos seus herdeiros, para anular
atos da mulher, praticados sem o seu consentimento, ou sem o
suprimento do juiz; contado o prazo do dia em que se dissolver a
sociedade conjugal (artigos 252 e 315).

§ 8° - Em 3 (três) anos:
.A ação do vendedor para resgatar o imóvel' vendido;

contado o prazo da data da escritura, quando se não fixou no
contrato prazo menor-(art. 1.141).

§ 9° - Em 4 (quatro) anos:
I - contados da dissolução da sociedade conjugal, a ação da

mulher para:
a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o

marido os gravou, ou alienou sem outorga uxória, ou suprimento

dela pelo juiz (artigos 235 e 237);
b) anular asj::~nças prestadas e as doações' feitas pelo

marido fora dos casos 19ais (artigos 235, IH e IV, e 236);
c) reaver do marid( ') dote (art. 30(}), ou os outros bens seus

confiados à administraçâ•. marital (artigos 233, 11, 263, VIII e
IX, 269, 289, I, 300 e 311. lU);

li- a ação dos herde.:os da mulher, nos casos das letras a, b,
c do número anterior, quando ela faleceu, sem propor a que ali
se lhe assegura; contado o prazo da data do falecimento (artigos
239,295, lI, 300 e 311, III);

li - a ação da mulher ou seus herdeiros para desobrigar ou
reivindicar os bens dotais alienados ou gravados pelo marido;
contado o prazo da dissolução da sociedade conjugal (artigos
293 a 296);

IV - á ação do interessado em pleitear a exclusão do
herdeiro (artigos 1.595 e 1.596), ou provar a causa da sua
deserdação (artigos 1.741 a 1.745) e bem assim a ação do
deserdado para a impugnar; contado o prazo da abertura da
sucessão;

V ~ a ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se
não t~nha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se

realizar o ato ou o contrato;
c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a

incapacidade;
VI - a ação do filho natural para impugnar o

rec'lnhecimento; contado o prazo do dia em que atingir a
maioridade ou se emancipar.

§ 10 - Em 5 (cinco) anos:
I - As prestações de pensões alimentícias.
11 - As prestações de rendas temporárias o~ vitalícias.

III - Os juros, ou quaisquer outras prestações acessórias
pagáveis anualmente, ou em períodos mais curtos.

N - Os alugueres de prédio rústico ou urbano.
V - A ação dos serviçais, operários e jornaleiros, pelo

pagamento dos seus salários.
VI - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos

Municípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal; devendo o prazo da prescrição
correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação.
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Os prazos dos números anteriores serão conta40s dp dia em
que cada prestação, juro, aluguel ou salário for exigível.

Vil - A ação civil por ofensa a direitos de autor; contado o
prazo da data da contrafação.

vm -O direito de propor ação rescisória.
IX - A ação por ofensa ou dano causados· ao direito de

propriedade; contado o prazo da data em que se deu a mesma
ofensa ou dano.

Art. 179 - Os casos de prescnçao não previstos neste
Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O parágrafo 2° do artigo 11 da Lei 8.906,de4 de julho de
1994 passa a vigorar com a seguinte redação:

~Art. I) , , , .

§ 2' Na hipótese de novo ~dido de inscrição, deve o
interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1. V. VI e VII do
art. 8°'"

Art. 2° Acrescente-se o seguinte parágrafo 3" ao artigo 11 da Lei nO

8.906. de 4 de julho de 1994. remunerando-se o seguinte:

UECRE'fU"N020.910, DE 06 DE.lANEfR{) 1932.

REGULA A PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL.

DECRETO-LEI N° 4.597, DE 19 DE OUTUBRO DE 1942

DISPÕE SJBRE A PRESCRIÇÃO DAS

Art. Ia - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.

.'Art. 20
- Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o

direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou
por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a
quaisquer restituições ou diferenças.

AÇÕES Cl:·..JTRA
PúBLICA E
PROVIDÊNCIAS.

A
DÁ

FAZENDA
OUTRAS

"§ 3D No caso do parágrafo anrerior. o navo pedido de
inscrição restaurará obrigatoriamente o número de inscrição
anterior quando feito perante o mesmo Conselho Seccional."

An. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É incompreensível a restrição constante do atual Estatuto da OAB

Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nO 8.906194), que, no § 2' do art. 11, veda a

restauração do número de inscrição original quando de nova inserição nos quadros deste

órgão de classe.

Parece evidente que. no caso do advogado solicitar inscrição em

Estado da Federação diverso daquele onde foi inicialmente inscrito, não possa, em

conseqüência. manter o mesmo número de inscrição. pois é óbvio que se nunca foi inscrito

no novo Conselho Seccional não possuía número de inscrição "original".

Mas a vedação não nos parece justificável quando tudo se passa no

âmbito do mesmo Conselho Seccional. O número de inscrição do advogado liga~se

intimamente â sua vida profissional. Identifica. no meío jurídíco, sua "geração

profissional", por assim dizer. e o tempo a que exerce a nobre e árdua profissllo. Fica claro

que advogado~ com número de inscrição inferior a 10.000 (dez mil), em Estados como São

Paulo e Rio de\Janeiro. exercem a advocacia já há décadas. merecendo. portanto, respeito e

veneração dê seus colegas mais jovens.

Art. la. Salvo o caso do foro do contrato, compete, àjustiça
de cada Estado e à do Distrito Federal, processar e julgar as
causas em que for interessado, como autor, réu assistente ou
opoente, respectivamente, o mesmo Estado ou seus Municípios,
e o Distrito Federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
causas já ajuizadas.

Art. 20
- O Decreto número 20.910, de 6 de janeiro de 1932,

que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas
das autarquias, ou entidades e órgãos pàraestatais, criados por
lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer
contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou
munieipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os
mesmos.

PROJETO DE LEI N! 3.935, DE 1997
(Do Sr. Carlos Alberto Campista)

Altera o § 22 e acrescenta parágrafo ao art~ 11 da Lei 02
8.906/94 (Estatuto da OAB), permitindo a restauração do número
de inscrição original no caso de nova inscrição no meB1l\O
Conselho Seccional.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

Pois bem. a atual vedação do Estatuto da OAB iguala os desiguais,

pois dá ao advogado experiente e alquebrado peja cruel passagem dos anos número de

i~rlção próximo ao do garoto recêm~formado. como se fosse tudo a mesma coisa!

Trata~se de uma conquista histórica e até mesmo de um direito

adquirido dos advogados a manutenção de seu número de. inscrição na OAB quando de

nova inscrição no mesmo Conselho SeccionaL e assim contamos com 2 colaboração de

nossos Pares para aprovar o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1997

",,~"J~~~
!

í - I

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA! PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.906, DE 04 DE JULHO DE 1994

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
ADVOCACIA E A ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASil- - OAB.

TÍTULO I
Da Advocacia

CAPÍTULom
Da Inscrição
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Embora o acórdão acima sugira a correlação entre a dependência econômica
e a concessão do beneficio, a intenção do constituinte de 1988, ao meu ver, foi além. O
que me faz entender que a beneficiária, mesmo na hipÓtese de passar a depender
econômicamente do segundo marido, nno deve petder a pensão que lhe foi concedida, pois
a extinção do beneficio em decorrência de casamento ou de novo casamento coustituirà
estimulo às uniões à margem da lei. O que contraria o espírito da norma C01ci.rtueional.

Por tais razões, esperamos obter o assentimento dos ilustres pares a fim de
que o projeto de lei que ora apresentamos seja aprovado, ttansformando-se em lei.

A jurisprudência tem sido muito flexivel no que se refere à ínterpretaçio
dessa noima. A esse respeito, o Tnbunal de Justiça de Minas Gerais (Apelaçio Cível n'
41.871, da 4' 1;urtua Cível) proferiu acórdio cuja ementa tem o seguinte teor:

"Previdência Social. CancefàmeD.to - da pensão, com novo
casamento da benefieiária: quando MO ocorre. A regra da legislnçio
previdenciária de que a pensão da viúva é cancelada se convolar novas oúpeias

..deve ser entendida dentro do prôprio contexto do sistema legai, em que se insere
o dos princípios altamente dignificantes da Carta Magna, ao proteger a família e
c,!nsidarà-Ia constituida pelo casamento (árt. 175 da Constituiçio). Assim, se o
novo casamento MO clã à pensionista nenhum desafogo econômico, continuando
ela a depender da pensão para contar com os meios considerados indispensàveis
para satisfazer as suas necessidades mínimas, íncabível o cancelamento do
beneficio que jà vinha percebendo. Caso contrário, serà obrigá-la, para MO
perder a pensão. 3 viver à margem do casamento. Nio se !rala de considerar
inconstitucional a norma da legislação previdenciária que dispõe a respeito, mas
sim dar:i1ie seu exato delineamento, dentro dos próprios critérios que a
inspiram". .

Art. 11 - Cancela-se a inscrição do profissional que:
I - assim o requerer;
II - sofrer penalidade de exclusão;
m- falecer;
IV - passar a exercer, em caráter definitivo, atividade

incompatível com a advocacia;
V·- peI'tler qualquer um dos requisitos necessários para

inscrição..
§ l° - Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos lI, me IV,

o cancelamento deve ser promovido, de oficio, pelo Conselho
competente ou em virtude de comunicação por qun':::uer pessoa.

§ 2° - Na hipótese de novo pedido rJe inscrição - que não
restaura o número ~o in'~l1,~_ anterior - deve o interessado
fazer prova dos requisitvo dos incisos I, V, VI e VII do art. 8°.

.. § 3° - Na hipótese do inciso II deste artigo, o novo pedido
de .inscrição também deve ser acompanhado de provas de
reabilitação.

PROJETO DE LEI N! 3.936, DE 1997
(Do Sr. João Faustino) Sala das Sessões, M-de 11 de 1997.

Acrp.scenta o § 32 ao art. 76 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de
1991, para estabelecer que o casamento não constitui motivo de
perda de pensão previdenciária.

(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; E DE CONSTITUI~AO

E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. L' O ar!. 76 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a viger acrescido do seguinte § 3':

"Art. 76 ..........................•...................•.............•................

§ 3' - O casamento nno constitui motivo de perda dt!
pensão previdenciária."

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará esta lei no praia de
60 (sessenta dias).

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçio;

Art.4' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O cônjuge, a companheira ou companheiro, os filhos MO emancipados ,
menores de 21 anos ou invâlidos e os pais, bem como o irmão não emancipado, menor de
21 anos ou inválido, o enteado e o menor tutelado ou sob guarda fazem jus à pensão
previdenciária por depeoderem economicamente do segurado. Embora a Lei n" 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de beneficios da previdência social, MO
preveja a hipótese de perda da pensno em virtudé de casamento, o Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, com base no 3rt 120 do Decreto n" 72.771, de 6 de setembro de
1973, vem cancelando a pensão desses beneficiários quando casam, especialmente no que
diz respeito ao cônjuge, companheira ou companheiro sobreviventes.

A norma contida no referido decreto, além de infringir a hierarquia legai,
pois o cancelamento se dá em razão de decreto, e não de lei, vai de encontro ao que
detennina a Constituiçio Federal: "A família é constituida pelo casamento, ' t.tá direito à
proteção dos Poderes Públicos". É o que diz o art. 175 da Lei Maior.

Ora, condicionar a fruiçno da peusio previdenciária à inocorrência de
casamento ou de novo casamento representa incentivo à constituição de uniões
concubinárias, ou seja, à margem da lei. Certamente, este MO é o objetivo da lei nem da
norma constitucional.

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

. .

TÍTULOVlI
.Da Ordem Econômica e Financeira

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

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

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

Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.

* VideLe<mímer08.987,de/302'/995.

Parágrafo único, A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias ep~rmissionárias

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e ~e sua
prorrogação, bem como as condições de cadUCidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II • os direitos dos usuários;
m-política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
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LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS~

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

TÍTULOIII
Do Regime Geral de Previdência Social

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

CAPÍTULon
Das Prestações em Geral

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

SEÇÃO V
Dos Benefícios

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

SUBSEÇÃO VIll
Da Pensão por Morte

Art. 76 - A concessão da pensão por morte não será
protelada peia falta de habilitação de outro possível dependente,
e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em
exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar
da data da inscrição ou habilitação.

§ 10 - O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por
morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao
beneficio a partir da data de sua habilitação e mediante prova de
dependência econômica.

§ 20
- O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou

de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em
iguaidade de condições com os dependentes referidos no inciso I
do art. 16 desta Lei.

....................................................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• ~••• !'_.

Dezembro de 1997
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DECRETO N.o 72.771 - DE 6 DE
SET~RQ DE 1973

Aprova Regulamento da Lei .número
3 807 de 26 de agosto de 1960, com
as alterações illtroduzidas pela Lei
n}' 5.890, de &·de junho de 1973.

o Presid~nte da República. no uso
da atribuição que lh~ confere o artigo.
81, item nI, da Constituição, e tend()
em vista o disposto no artigo 32 da Lei
n.O 5.890, de 8 de junho de 1973, decre
ta: .

Art·~ 1.° E' aprovado, em nova reda.
ção. o anexo Regulamento do Regime
de Previdência. Social instituído pela.
Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960,
com as modificações da legislação
subsequente. e assinado pelo Ministro
do Trabalho e Previdência Social.

Art. 2.° O presente Dec1"eto entra
rá em'vigor na data de sua publicação,'
revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto n.0 60.501, de
14 de março de 1967 e os Decretos nú
meros 54.208. de 26 de agosto de 1964;
60.889, de 22 de junho de 1967; 60.998,
de 13 de julho de 1967; 62.192, de 30 de
janeiro de 1968; 62.789, de 30 de maio
de 1968; 63.230, de 10 de setembro de
1968; 63.600, de 13 de novembro de
1968; 64.186. de 11 de março de 1969;
65.689, de 12 de novembro, de 1969;
68.358, de 16 de março de 197~

68.451, de 31 de março de 1971; 68.877,
de 6 de julho de 1971; 70.766, de 27 de
junho de 1972; 71.623, de 29 de d~m
bro de 1972; e 71.992, de 26 de março
de 1973.

Brasília, 6 de setembro de 1973~
152.° da Independência e 85.1), da
República.

EMíLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

REGULAMENTO ,0'0 REGIME
DE PREVID~NC'IA SOCIAL

Instituído pela' Lei n9 3.807,
de 1960
TITULO I

o Rerime da Previdência Social
e seu Ambitn

.......•.. __ -_ ............•............

'ltTULO fi

.•...............•........ _ .

CAPITULO IV

Manutenção de Benefícios

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

SEÇÃO m

pensão e auxilio.reclusão

Art. 120. A parcela individual da
pensão se extingue:

I - por morte do pensionista;
11 - por implemento da idade limi.

te estabelecida para. os dependentes
menores na Seção 11, do Capítulo n,
do Título I;

TIl - pelo casamento' de dependen.
tes de idade inferior aos limites refe..
ridos no item anteri9r;

IV - pelo casamento. de dependen..
tes maiores, do sexo feminino;'

V - pela cessação da invalidez dos
dependentes inválidos.

Parágrafo único. A parcela .corres
pondente à pensão alimentfcia se ex..
tinguirá, igualmente, ~uando ocorre..
rem as hipóteses de morte ou casa..'
mento do pensionista.
. -...•........ -_ - - _.
...._ ~ _ _.. _-- _-.- .
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PROJETO DE LEI N~ 3.937, DE 1997
( Do Sr. João Faustino )

Lr.GISuÇA.o CITADA ANEXADA PELA
CCõJ(J)ENAÇA.O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

Acrescenta os §§ 52 e 62 ao art. 16 da Lei n2 8.213, de 24 de
julho de 1991, para equiparar ao dependente para efeito de
pensA0 previdenciária, a mulher que aceitar a grKVide.
decorrente de estupro.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FIKAHÇI! I
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE RBDAçaO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongIeSso Nacional decreta:

. LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPOE SOBM OS PLANOS DE
BENEFíCIOS DA PREVID~NCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

........... 11111 .

Assim, esperamos obter o assentimento dos ilustres pares a fim de que o
~jeto de lei que ora apresentamos seja aprovado. transformando-se em lei.-.

Atualmente, muito se tem falado sobre o aborto. especialmente nos casos de
estupro e de risco de vida para a gestante. hipóteses em que o Código Penal já pennite o r
abortamento.

.Art. L" O art. 16 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a viger acrescido do seguinte § 5":

"Art. 16 ; .

Ora, mesmo sendo legal a prática do móvito nesses casos. muitas vezes, a
mulher. por problema de consciência, o que sem dúvida merece consideração. pois a lei
moral está acima da lei posítiva ou escrita, se vê na impussibilidade de obedecer à voz de
sua consciência porabsoluta insuficiência ecoDÔmica.

. ~ .

TITULam
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPíTULO I
Dos Beneficiários

SEçÃon
Dos Dependentes

.Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência
SOCial, na condição de dependentes do segurado:

I ~ o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emanclp~do: .de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou Invalido;

* IncISO I com redação dada pela Lei número 9.032. de 28!04/I995
\ll-ospais; .

fi -. O innão não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 (vInte e um) anos ou inválido'

* 'InCISO III com redação dadape/a Lei número 9.032. de 28'041995.

-!y - (Revogado pela Lei número 9.032, de 28/04/I995
POU de'29/04/1995, em vigor desde 11 publicação). .

§ 1° - A existência de dependente de qualquer das classes
deste artigo exclui do direito às prestações os das. classes
seguintes.

§ 2° - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e desde que comprovada a
dependência econômica na fonna estabelecida no Regulamento.

*§ 2°comredaçl1odadapeIaMed/daP;·ovlSór/an.I.596-I4, delO!IlIJ997.

*O texto deste § 2° dizia:
"§ 2° - Equiparam-se a filho, nas condiçôes do inciso I,

mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por
detenninação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que
esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o
próprio sustento e educação."

§ 30 - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa
que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou
com a segurada, de acordo com o § 30 do art. 226 da
Constituição Federal.

§ 40
- A dependência econômica das pessoas indicadas no

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

JUSTIFICAÇÃO

••••••••J•••••••••••••••••• _ ••••••• ':.••••••••••••••••••..............................................

§ 5" • Equipara-se ao dependente, pera efeito de
percepção de pensão previdenciária, a mulher que.
engravidando em decorrência de estupro. resolver aceilBr a
gravidez

. § 6" A pensão será devida desde a concepçio até que
a cnança complete a idade limite prevista na Lei n' 8.213."

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' Revogam.se as disposições em contnirio.

60 (sessenja dias).

E n!o se diga que o beneficio seria gracioso.

A concessão de pens!o previdenciária à mulher que engravidar em
decorrência de estupro vai ao encontro dos preceitos. encaixados no Titulo II da
Constituição Federal - Dos Direitos e GaIantias Indívidnals e Coletivos. Tais princípios
são: a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade de todos perante a lei e a
inviolabi1i~ da liberdade de COIlSCiência e de crença.

. Há de considerar-se ainda que a responsabilidade do Estado no que diz
respeito à segurança dos cidadãos e das cidadãs justifica plenamente esse novo encargo
atribuido à previdência social.

Relletindo-se sobre o tema, chega-se à conclusão de que a decisão de abortar
OU de aceitar a gravidez é um problema de consciencia. É certo que. mesmo DOS casos
aciJna. em que o abonamento n!o infringe a lei, as mulh= que forem vitimas de delito
tio horrendo poderão tOlllllr decisões diferentes: algmnas resolverão abortar. outras
resolverão aceitar a gravidez.

• ••••• n ••••••• " .

Sala das Sessões. em 27 de novembro de 1997 ............_ : .:..:: : :.-.,~ .
PROJETO DE LEI N! 3.941, DE 1997

(Do Sr. Arlindo Chinaglia j

~lter~ dispositivo da Lei n9 8.900, de 30 de junho de 1994; que
Dispoe sobre o benefício do Seguro-DesempregoU I e dá outras

providências.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N~ 3.879, DE 1993.)

o Congresso Nacional decreta:

AÍt. 1° O art. 2°, da Lei nO 8.900, de 30 de junho de 1994, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 2° O beneficio do seguro-desemprego será concedido ao

1mbalhador desempregado por um período máximo variável de 12 (doze) a 18

(dezoito) meses, de forma continua ou alternada, a cada periodo aquisitivo, cuja

dllrllç.o será definida pelo CODEFAT.

§ I° O beneficio poderá ser retomado a cada novo periodo

aquisitivo. observado o disposto no artigo anterior.

§ 2° A detenninação do periodo máximo mencionado no capu!

deste artigo observará a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do

beneficio do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador nos 24

(vinte e quatro) meses qne antecederam a dispensa qne den origem ao

requerimento do segnro-desemprego:

I - seis parcelas, se o trabalhador comprovar vinculo empregaticio

com pessoa jnridica ou pessoa fisica a ela equiparada, de no mínimo seis meses e

no máximo nove meses, no período de referência;

n-doze parcelas, se o trabalhador comprovar vinculo empregatício

com pessoa jnridica ou pessoa fisica a ela equiparada, de no mínimo 10 meses e

no máximo dezesseis meses, no período de referência.

UI - dezoito parcelas, se o trabalhador comprovar vinculo

empregatício com pessoa jnridica ou pessoa fisiéa a ela equiparada, de no

mínimo dep:ssete meses, no periado de referência.

§ 3° A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será

havida como mês integrai, para os efeitos do parágrafo anterior.

§ 4° O periodo máximo de que trata o capur poderá ser

excep~ionalmente prolongado em até dois meses, para gropos especificos de

segutados, a critério do CODEFAT, desde que o gasto adicional representado po",

este prolongamento não ultrapasse, em cada semestre. dez por cento do montante

da Reserva Minlma de Liquidez. de que trata o § 2° do artigo 9° da Lei nO 8.019,

de 11 de abril de 1990. com a redação dada pelo artigo 1° da Lei nO 8.352, de 28

de dezembro de 1991.

§ 5° ~a determinação do prolongamento do periado máximo de

percepção do beneficio do seguro-desemprego, o CODEFAT observará, dentre

outras variáveis, a evolução geográfica e setorial das taxas de desemprego no Pais

e o tempo médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores."

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

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

JUSTIFlCAÇÁO

No último mês de outubro o desemprego na Grande São Paulo voltou a

bater novo recorde mstórico. Já existem 1,428 milhão de desempregados na

região, representando 16,5% da População Economicamente Ativa (PEA). Com

maior ou menor intensidade, esse quadro de desemprego está presente em todas

as regiões do Pais. Torna-se, portanto, da maior urgência que adotemos medidas

compensatÓrias para os milhões de brasileiros que estão sendo excluldos da

economiá.

No último pacote econômico editado pelo governo constatamos qne para

~versos setores econômicos foram criada.. medidas de apoio. Esse fato ocorreu

com os exportadores, para os quais foi ampliado o Adiantamento de Contratos de

Câmbio (ACC), com as empresas de capital aberto, para as quais o Banco

Nacil'l"l'! de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criou um programa

para iecompra de ações em bolsas no valor de R$ I milhão, chegando até a

ajudar empresários que participlU1Ull do leilão de privatização da Cia. Paulista de

Força e Luz (CPFLj, num valor superior a R$ 800 milhões!

Vale ressaltar que os recursos utilizados nessas operações, em sua

expressiva maioria, são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalha,dor (FAT).

Como esrá claro na denominação desse Fundo, seus recursos devem ser utilizados

precipuamente para amparar o trabalhador.

No entanto, o que ocorreu com relação ás medidas sociais foi o

congelamento do beneficio de prestação continuada para idosos e deficientes pelo

prazo de 90 (noventa) dias, além da expressiva alta de juros e cortes de

~vestím~tos, o que ceitamente'provocará redução da atividade econômica, com
o consequente agravamento do desemprego.

Nosso projeto, ao aumentar o prazo de concessão do seguro-desemprego,

busca contribuir para atenuação do sacrificio que vem sendo imposto aos

trabalhadores pela politica econômica. Aumentar esse beneficio é fundamental

plira que as famílias dos'desempregados tenham cond!çõcs de sobreviver com um

mínimo de dignidade ao penodo de restrição do desenvolvimento econômico que

viveremos nos próximos anos, além de combater os aspectos estruturais do atual
, ,

modelo econômico brasileiro, o qual sempre trabalha com um "percentual" de

desempregados em suas variáveis macroeconômicas.

Dessa forma estaremos também contribuindo para que os recursos do FAT

Sejam utilizados prioritariamente no atendimento ao trabalhador, ao invés da

prática atual, quando os recursos estão sendo utilizados maciçamente para apoiar

opr~~a de privatizações, seja na composição de propostas em leilões, seja em

finanl'iamentos posteriores aos novos "proprietários" das ex-estatais. Essa

política do BNDES, órgão responsável pela administração dos recursos do FAT,

tem contribuido para aumento do desemprego, seja por não financiar novos

empreendimentos produtivos, mas sim a compra de ativ.!>s, seja pela política dos

'novos proprietários das empresas privatizadas, que é pautada pela demissão em

massa, como ocorreu na Cia Vale do Rio Doce e na Cia. Siderúrgica· Nacional.,

para ficar nesse dois exemplos.

Com nossa discordância, esse é o caminho escolhido pelo governo, que

toma por referência modelos de outros paises. Esta nossa proposta, com outro

conteúdo, se espellia na boa experiência internacioual: em vários países o seguro-
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desemprego resguarda as faorllias da falta de trabalho. É o que queremos para as

famílias brasileiras.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nossos eminentes Pares na certeza

de que, aperfeiçoando o nosso Projeto, haverio de transformá-lo em lei das mais

oportunas.

Sala das Sessões, em 02. de dezembro de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.900, DE 30 DE JUNHO DE 1994

DISPÕE SOBRE O BENEFÍCIO DO
SEGURO-DESEMPREGO, ALTERA
DISPOSITIVO DA LEI NúMERO 7.998,
DE 11 DE JANEIRO DE 1990, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

.........................., .
Art. 2° - O.beneficio do seguro-desemprego será concedido

ao trabalhador desempregado por um período máximo variável
de três a cinco meses, de forma contínua ou alternada, a cada
período aquisitivo, cuja duração será definida pelo CODEFAT.

§ l° - O beneficio poderá ser retomado a cada novo período
aquisitivo, observado o disposto no artígo anterior.

§ 2° - A determinação do periodo máximo mencionado no
"caput" deste artígo observará a seguinte relação entre o número
de parcelas mensais do beneficio do seguro-desemprego e o
tempo de serviço do trabalhador nos trinta e seis meses que
antecederam a data de dispensa que deu origem ao requerimento
do seguro-desemprego: .

I - três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa fisica a ela
equiparada, de no minimo seis meses e no máximo onze meses,
no período de referência;

II - quatro parcelas, se o trabalhador comprov?I' vínculo
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa fislca a ela
equiparada, de no minimo doze meses e no máximo vinte e três
meses, no período de referência; •

m· - cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa fisica a ela
equiparada, de no mínimo vinte e quatro meses, no período de
referência.

§ 3° - A fração igualou superior a quinze dias de trabalho
será havida como mês integral, para os efeitos do parágrafo
anterior.

.§ 4° - O período máximo de que trata o "caput" poderá ser
excepcionalmente prolongado em até dois meses, para grupos
e~pecíficos de segurados, a critério do CODEFAT, desde que o
gasto adicional representado por este prolongamento não
ultrapasse, em cada semestre, dez por cento do montante da
Reserva Mínima de Liquidez, de que trata o § 2° do art. ~ da
Lei número 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada
pelo art. 1° da Leí número 8.352, de 28 de dezembro de 1991.

§ .5° - .Na determinação do prolongamento do período
máximo de percepção do beneficio do seguro-desemprego, o
CODEFAT observará, dentre outras variáveis, a evolução
geográfica e setorial das taxas de desemprego no País e o tempo
médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

PROJETO DE LEI NO 3.942, DE 1997
(DO SR. WIGBERTO TARTUCE)

Institui o Dia do Assessor Legislativo.

(PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 164, INCISO 11, DO RICD, TENDO
EM VISTA A PROPOSIÇAO CONTER MAT~RIA A QUAL JA FOI DECLARADA
INJURtDICA PELA DOUTA COHISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO DESTA CASA (SOHULA DE JURISPRUD~NCIA NO 4). OFICIE-SE AO
REQUERENTE E, APóS, PUBLIQUE-SE.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Fica instituido o dia 18 de maio como Dia do Assessor e
do Consultor Legislativo

Art. 2°. O Congresso Nacional estabelecerá as disposições

relativas á adequada celebração do Dia do Assessor e do Consultor Legislativo.

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

Art. 4°. Revogam.se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O assessoramento institucional aos membros do Poder Legislativo

• Câmara dos Deputados e Senado Federal· é uma prática presente em vários paises e qtfe

reS~nde a necessidades especificas, quer nas atividades desenvolvidas nas Comissões

Permanentes, Especiais e Temporárias, inclusive as Comissões de Inquérito, quer no

Plenário e nos gabinetes da Mesa (Presidência, Vice·Presldências. Secretanas e

Suplências" quer na elaboração de estudos técnicos sobre temas especializados.

Não resta dúvida de que de um bom assessoramento. altamente

técnico e especializado, depende !,>rande parte da qualidade dos trabalhos produzidos no

ãmbito do Poder Leg;~lativ~. A diversidade dos assUntos tratados nesse Poder e a

profundidade do conhecimento requerido na maioria das matérias, para um criterioso

posicionamento, impõem ao Parlamentar detidos estudos e análises, para o que, muitas

vezes, não lhe assiste o tempo nem a formação acadêmica especifica. Um assessoramento

institucional, portanto, supre grande parte dessas lacunas na medida em que assegura, por

meio das diversas áreas de especialização, atualizada e abrangente análise das diversas

temáticas.

A Assessoria Legislativa da Cãmara dos Deputados remonta a

vinte e cinco anos (18 de maio de 1972), quando foram criadas li Seção de Assessoria

Parlamentar, na então Divisão de Estudos Legislativos do Centro de Docwnentação e

Informação, e a Assessoria Especializada, integrante do Departamento de Comissões. Um

ano após, as duas unidades foram unificadas, surgindo a denominação de Assessoria

Legislativa. A partir de 1976, a admissão dos profissionais para integrarem aquela

Assessoria se dá por concurno público. No Senado Federal, li Assessoria Legislativa

~sou a chamar-se Consultoria Legislativa.

A instituição do Dia do Assessor e do Consultor Legislativo,

portanto, é iniciativa que merece nosso respaldo, pois dará o devido destaque a

profissionais que, no anonimato, se responsabilizam por atender, com a mais alta

qualidade técnica, às diversificadas demandas parlamentares.

Por essa razão, espero contar com' o apoio dos nobres pares na

aprovação do presente Projeto de Lei.

Sal~das Sessões, ernJ,lde j,;z de 1997.

/,1. ~. /' /' /2-.
v//{("i -"",,,,cc ?:d"'4'~ .

Deputado Wigberto Tartuce _ .-/ \--"'-



Dezembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 13 41739

SÚM\.ILA DA JURISPRUDÊNCIA N° 04

MATÉRIA: DATAS COMEMORATIVAS

1. ENTENDIMENTO:

PROJETO DE LEI QUE INSTITUI DIA NACIONAL DE DETERMINADA CLASSE
PROFISSIONAL É INJURIDlCO

2. FUNDAMENTO:

2.1. § 2" do art. 215 da Constituição Federal
2.2. § l°e inciso 11, do art. 1~4 do Regimento Interno

3. PRECEDENTES:

3.1. PROJETO DE LEI N° 2398/89

. , . Aprovado o .Parecer Vencedor, elaborado pelo Deputado Massias Góis, pela
I~ndlcldacfado Pl'OjlIto, em reunião realizada em 05105193 (4" Reunião Ordinária de
1~).

3.2. PROJETO DE LEI N" 5273190

, ~ado o PlJl'8cer do Relalo<', Deputado Messias G6is, pela injuridicidade, em
reunrão realizada em 03110191 (4S" Reunião Ordinária de 1991),

3.3:PROJETOS DE LEI NOs 3023189, 4747/90 e 1153191

Ol!Iciarados Prejudicados, de oficio, pelo Presidente da CCJR em 16110191
(0fJei0 n° P~5191-CCJR). '

U. PROJETOS DE LEI NOs 1160188 e 1153191

Ol!Iciarados Prejudicados, de oficio pelo Presidente da CCJR, em 13111191
(OIicio nO P167/91-CCJR).' r_

3.15. PROJETO DE LEI N" i670·Al9i

Declarado Prejudicado, de oficio, pelo Presidente da CCJR, em reuniio
realizada em 22108/93 (17" Reunião Ordinária de 1993).

3.8. PROJETO DE LEI N" 2027·AlS1

Ol!Iciarado Preiudicado, de ofício, pelo Presidente da CCJR, em reunilio
realizada em 27/10/93 (20" Reunião Ordinária de 1993).

... JUSTIFICAÇÃO:

PARECER: Deputado Manias G611

"O Plenário da Câmara dos Deputados e este 6rgão técnico firmaram
entendimento no sentido da dasilecessidade de lei para Instituir dia nacional de
determinada classe profissional." (PROJETO OE LEI NO 2398/89)

"A Comissão de Constituição e Justiça tam entendimento firmadO que
proietos de tal ordAmnão t'm quaisquer sustentação juridica, não criam direitos nem
obrigações, raz40 porque, porJurisprudência já assentada, o pnssente projeto ti eivado
do vicio de injuridicidada." (PROJETO DE LEI NO 5273190)

Sala das Comissões, 01 de dezembro de 1994.

'C=:-'(P
Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

Pruidenttt .

PROJETO DE LEI N! 3.944, DE 1997
( Do Sr. Cunha Bueno)

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
a veiculas movidos a álcool, nas condições que estabelece.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N' 1.890, DE 1996.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional. movidos a álcool e destinados

exclusivamente ao transpone autônomo de passageiros (táxi), quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais. que comprovsdamente estejam no

~\iercicio da atividade em veiculo próprio. na condição de tillllar de autorização, permissão

ou concessão do poder concedente;

n . motoristas profissionais autônomos titulares de autori'ZiJ.Ç;lo~

permissão ou concessão para exploração do serviço de trall5pone individual de

passageiros. que comprovadamente estcjilnl impedidos de exercer a lltividnde. em

decorrencia de destruição complela. funo ou roubo do veiculo:

III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou

loncessionârins de tr:msporte públi~o d~ passageiros.

Art. 2' A isenção será reconhecida pela Secretaria ds Receita
Federal do Minislério da Fazenda, mediante prévia verificação do preenchimento, pelo
adquirente, das condições estabelecidas nesta lei.

Art. 3' Fica assegurada a manutenção e a utilização do crédito do
Imposto sobre ProdUIOS Industrializados relativo às matérias-primu, produtos
intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialiZlÇ!o dos

produtos referidos nesta lei.

Art. 4' O beneficio fiSClll de que' trata o ano 1° poderá ser
concedido uma única vez.

Art. 5' O imposto incidirÍl normalmente sobre quaisquer acessórios
que não sejam equipamentos originais do veículo adquirente.

Art. 6' A alienação do veiculo adquirido nos termos desta lei antes
de 3 (tres) anos da data de sua aquisição a pessoa que não satisfaça as condições
estabelecidas nO art. 1°, acarretará o pagamento pelo ali~nante do imposto dispensado e
demais penalidades, inclusive penais, previstas na legislação própria.

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará em ale 30 Urinlll) dias o
disposto neSta lei.

An. 8' Esta lei enua em vigor na data de sua publicação,

vigorando alé 31 de dezembro de 1999.

JUSTIFICAÇÃO

Nilo se pode desconsiderar a importância do Progmma Pró-alcool

para o Brasil.

~
Lider mundial no mercado de oxigenados renováveis. com a marca

. , 5 V, {cmqüenta e sete por cento) da produção mundlal de alccol. o PaIs necessita

" ter o patrimônio tecnológico Q.e~nvo(vido.

É inegável" ~eu reflexo na balança comercial (boje atingindo

significativo délíet),"na medida em que permite redtrZir a importação de 200 mil barris de

. petróleo por dia.

Com custos de produção decrescentes e aproveitamento do balaço

de cana para o aumento da oferta de energia. o Programa gera cerca de 1 milhlo de •

empregos na agricultura.

Ao redtrZir os efeitos poluidores na eomposic;lO de \IUOlína

automotiva e ao reciclar o gás carbônico. o álcool contribui expressivamente para :l

melhoria da qualidade do ar, especialmente noS grandes centros urbanos.

No aspecto tributário. o incentivo ora pretendido coaduna-se com

a sistemática do IPI. na medida em que busca o dcscnv~lviJT'lcnl0 setorial. assim como
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convive harmoniosamente com a isenção em vigor até 3I de dezembro do corrente ano

concedida aos veiculos destinados ao trllIl5porte de aluguel (tixis). É somente especifico. Por isso. contamos com o esclarecido apoio de V. Exas. para a
aprovação deste importante projeto de lei.

Ademais, por não representar acrêscimo !'" redução das receitas

IribullÍrÍllS. porquanto o beneficio em vigor já se encontra quantificado no orçtUllenlO de

renúncias triputliri... nllo há óbices li adequação orç"",enllÍrÍa e financeira.
Sala das Sessões. em de I de 1997.

Por seus efeitos sociais. ambientais c econômicos. contamos com

o apoio dos nobres Pares desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessães. em 2 de dezembro de 1997

PROJETO DE LEI N! 3.945, DE 1997
( Da Sra. Dalila Figueiredo)

Altera a I.Ri na 8.009, de 29 de março de 1.990, que "dispõe sobre
a impenhorabilidade do bem de família".

(APENSE-SE AO PROJETO DE I.EI no 1.622, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso IV do art. 3·, da Lei n° 8.009, de 29 de março de
I~, p.... a vigorar com a seguinte redação:

....:\n. 3- , .

.................................................................................................
IV • para cobrança de impostos. predial ou territorial, taxas e

conbibuições. excetuadas as relativas is despesas de condomínio.
devidas em função do imóvel familiar.

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

An. 3° Revogam-se 2$ disposições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

Quis o legislador. por intermédio da Lei n' 8.009/90, manifestar de
maneira nÍtide a preocupação do Estado de proteger a residência da família.

Dessa maneira. o imàvel residencial próprio do casal. ou da
entidade familiar. é impenhorável. A impenhorabilidade oi oponivelem qualquer processo
de execução. excetuadas as hipóteses do ano 3° da Lei.

Dentre essas hipóteses. figura a cobrança de impostos. taxas e
connibuições dc\"jdas em função do imóvel familiar. quando então o mesmo pode ser

penhorado. Em função dessa exceção. têm-se querido promover ações de execução~ com a

penhora do bem de familía. para a satisfação de débitos relativos à despesas de

condomínio. Os tribunais. entretanto. já se pronunciaram no sentido de que os débitos

condominiais não figuram como exceção. ou seja. não são atingidos pelo inciso IV do an.
3° da lei nO 8.009.

É precisa. pois. que esse entendimento séja expresso na lei. para
que d: fmnilia nlfo se veja indevidamente ameaçada.

I I'
\ , ,-- J _ ' '-.:...----

~Üt';r,;DÁIlr.'.Vi<Jl'E1REDO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

LEI N° 8009, DE 29 DE MARÇO DE 1990

DISPÕE SOBRE A
IMPENHORABILIDADE DO BEM
DE FAMÍLIA.

Art. 3° • A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza, salvo se movido:

I . em razão dos créditos de trabalhadore~ da própria
residência e das respectivas contribuições previdenciárias;

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do· imóvel, no limite dos
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo

contratai . . .
m·'pelo credor de pensão alunentiCla;
IV- para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas

e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V • para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido

como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para

execução de sentença penal condenatória a ressarcimento,
indenização ou perdimento de bens. .

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação.

'* Item VII acrescJdope/a lei número 8.2';5 de 18 /0 1991.

PROJETO DE LEI N° 3.959, DE 1997
(Do Sr.Marcos Vinicius de Campos)

Estab&lece período para a reali~açao de exames destinados ao
acesso a cu:r:sas superiores ..

{AS COMISSOES DE EDUCAÇXO, CUI.TURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇXO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. '0. A realilação de provas de acesso a cursos superiol1lll de
j~ públicas ou privadas dar·se-t\ no período de Domingo a Sflxta-feira.
no horário'compreendido entre 08:00 h (oito horas) e 18:00 h (dezoito horas).

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

Ar!. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

.'TfS.!8 a presente proposRura de estabelecer o período para a
conseql..Il;ão de exames destinados ao acesso a CUlSOS superiores. A exclusão
do dia do Sábado deve-se ao fato de ser este dia, para aigumas religiões,
guardado para adoração divina e, quando da realização de exames de acesso a
cursos superiores quê recaiam no Sábado, inestimáveis perdas ocorrem
àqueles que não participam dos referidos exames, prejudicando-os de forma
irreparável quanto ao futuro acadêmico e profissional.

A Constituição Federal dispõe sobre a inviolabilidade da liberdade de
consciência, de crença e culto, como direito fundamental universaJmente
consagrado, estando insculpida em seu artigo so, em seus incisos VI e VIii,
verbis:

"Inciso VI - é Inviolável a IIbel'dade de consciência e de crença,
sendo asstlgurado o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

inciso Viii - ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicçio filosófica ou politica, salvo se as Invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
ptVStaçlio alternativa, fIXada em lei",

No §2" do citado artigo so, prevendo a possibilidade de ocorrência de
muttas outras hipóteses, já que não exauridos em seus dispositivos,
sabiamente, Q legislador Constttuinte asseguroi! a isonomia de tratamento a
essas' sttusçóes: "os direitos e garllntías expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos principios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte".

Consagra o a;;soIulo respeito, reconhece a intoeabllidade, a
inviolabilidade da liberdade de consciência, não a sujettando a parámetros,
concettos ou restrições de qualquer natureza, adotando na questão "liberdade
de consciência e~ crença", o principio absoluto do respeRo e acatamento à
sua invocação.

AsSim, não é sem razão que a Constttuição Federal incorporou
disposrnvos como dlreRos fundamentais, assegurando a toda pessoa o
princípio da inviolabilidade de liberdade de consciência, consubstanciados na
Deciaração Universal dos Direitos do Homem, no texto do Pacto Internacional
sobre DireRos Civis e Polítioos e do Pacto Internacional sob!e Direttos
Econômicos (aprovados pela XXI Assembléia-Geral das Nações Unidas), na
Deciaração sobre Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e
Discriminação por causa de Religião ou Crença (aprovada por unanimidade, em
2S de novembro de 1981, pela Câmara Legislativa das Nações Unidas).

Para estes organismos internacionais, dos quais o Brasil ê signatário, o
~RO fundamental que reflete a essência desta liberdade impUca num
p1lÍf!Jl1do respetto à liberdade de consciência dos demais, quer representem
grahde parte ou minoria de um agrupamento social; o direito de credo, de
professar, de ensinar e de viver suas convicções sem qualquer óbice exterior,
não podendo ser mote ou escusa para discriminar religiões ou seus adeptos;

.estimulando preconceitos.

Converge no impedimento do Estado em imiscuir-se nas convicções
religiosas de seus cidadãos, atuando como fator Iimttador, capaz de restringir
direitos individuais'ou reduzir ao silãncio impedindo, também, que tal atuação
venha a propiciar a opressão moral ou interior dos religiosos de qualquer
confissão.

Assim, a guarda do Sábado, é uma questão de fé. Uma questão de
opção pessoal,' adotada no fundo de sua consciência, superando a simples
questão de crença ou obediência a dogma de uma determinada religião,
transtormando-se num autêntico amálgama entre a decisão do individuo e o
seu Deus.

O espaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao próprio indivíduo.
A natureza social humana leva consigo, iociusa, a associação neste terreno, as
relações pessoais do indivíduo com seu Deus, surgindo aquela como a
concretização das liberdades de pensamento nas relações com o Ser Absoluto.

É certo que tais pensamentos são universais, não se restringindo a uma
religião em particular. Por ocasião do 30" Aniversário da ONU, o Papa João
Paulo li, eminente lider religioso, enalteceu e destacou a liberdade religiosa em
sua fala:

" ... quero me referir Soblll a questão da liberdade religiosa que é a
base de todas as demais liberdades; que está i!1Separavelmente unida a
todas elas em razio, precisamente, de ser esta dignidade que constitui a
pessoa humana •••"

O objetivo da presente proposição transcende à tipicidade de uma
religião para transformar-se num brado de fé de quem, por opção de credo, fica
impossibilitado de concorrer a uma vaga em instttuição de ensino se o exame
ocorrer no Sábado.

Hoje, algumas instituições de ensino, numa maneira não satisfatória de
equacionar o direRo de acesso, tomam incomunicáveis as pessoas que elegam
\I impossibilidade de fazê-lo por convicções religiosas, do momento em que o
mesmo ê iniciado até às 18:00 horas do Sábado, quando então, pennilem que
estes o 1'Flçam, sendo este procedimento uma "plllStaçiio alternativa" ao
exame geral.

Jc;so pode conservar o necessário sigilo mas imputa ao vestibulando uma
cargll'injusta de cansaço, de expectativa, enfim, uma atribulação desnecessária
que resolver-se-ia se a realização de exames de acesso a cursos supeóores
fosse no período de Domingo a Sexta-feira, no horârio compreendido entre
08:00 h e 18:00 h.

Pelas razões ora expostas, conclamamos os nossos insignes Pares ao
apoiamento á presente propositura, cuja aprovação, acretittamos virâ fazer
justiça aos cidadãos brasiieiros, amparados peJo Art. so, incisOs VI e VIII da
Carta Magna e que náo exercem, atualmente, a plena cidadania.

Sala das sessões, emijdezembro de 1997.

Marcos Vin Campos
Deputado F - PFUSP

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei; sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do .direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
tennos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na fonna da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias;

VIII - ninguém será privado de dir:itos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa. fixada em lei;

§ 2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.



Compreendo então que a morte do companhei
ro Luismar se insere neste contexto de réstrição, de
intolerância pela possibilidade de democratização da
radiofreqüência e do ac~ssoà terra, mesmo nos limi
tes de alcance que a lei impõe.

Não somente os microfones da rádio comunitá
ria estiveram sempre abertos para ouvir as lideran
ças dos acampamentos do Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terr!3-, que têm promovido ocupa
ções naquela região, como também Testinha promo
via campanhas de arrecadação de víveres entre a
população de Santa Vitória, mantendo um eficiente
apoio logístico para os acampados, num verdadeiro
exercício de solidariedade entre oprimidos.

Este episódio, tenho certeza, não alcançará o
objetivo de interromper esta grande luta, que é a de
mocratização da comunicação e o acesso à terra em
nosso País. O nome de Luismar passa à galeria dos
mártires dessa significativa tarefa.

Solidarizo-me com a família do companheiro
assassinado e com a comunidade de Santa Vitória,
ao mesmo tempo em que reafirmo o meu compro
misso pessoal em envidar esforços para o completo
esclarecimento do crime e continuar a luta pela efeti
va democratização dos meios de comunicação e do
acesso à terra.

Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Zaire Rezen

de, o Sr. Paulo Paim, 3!l Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Delgado, § 2!l do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, do
Rio Grande do Sul, para uma Comunicação de lide
rança, pelo Bloco Parlamentar (PT/PDTIPCdoB).

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT-RS. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ocupo mais uma vez a tribuna para dei
xar aqui a nossa análise crítica em relação ao acor
do firmado pelos metalúrgicos da cidade de São
Paulo que, pressionados pela ameaça do desempre
go, acabaram firmando acordo no qual concordam
com a redução de jornada e de salário.

Já dizíamos, em outra oportunidade, que seria
um equívoco aceitar esse acordo neste momento.
Feito o acordo, abriu-se o precedente e hoje outros
setores, como o da construção civil e o do comércio
varejista, procuram os sindicatos com o mesmo ob-

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Finda a os meios de comunicação monopolizados, com a no-
leitura do expediente, passa-se ~o tícia filtrada pelos interesses editoriais dos podero

sos.

Tem a palavra o Sr. Deputado Zaire Rezende.
O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB-MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna no dia de
hoje para registrar, com enorme pesar, uma grave
agressão à liberdade de opinião e de ação. Seis tiros
disparados no último domingo, à queima-roupa, in
terromperam a trajetória de Luismar Pereira, incan
sável batalhador pela rádio comunitária e pelo Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Mu
nicípio mineiro de Santa Vitória, localizado no Triân
gulo Mineiro.

Testinha, como era carinhosamente conhecido
por todos naquela região, 41 anos de idade, era ca
sado com D. Dalva Pereira, com quem teve dois fi
lhos e estava no exercício do seu terceiro mandato
de Vereador pelo PMDB.

Todos os indícios apontam para a caracteriza
ção de crime político.

Há pouco tempo, em virtude de denúncias de
opositor65 à existência das rádios comunitárias na
quela região, os equipamentos da rádio foram
apreendidos pela Polícia Federal. A devolução dos
equipamentos, por decisão judicial, encorajou toda a
comunidade, que promoveu um grande ato político
comemorativo do retorno das transmissões. Uma
contagem regressiva foi acompanhada por centenas
de pessoas, que vibraram com a reconquista do di
reito de uso daquela freqüência. Uma carreata de
mais de 150 carros acompanhou o retomo dos equi
pamentos à rádio.

À noite, três dias depois, em sua residência,
abordado por um desconhecido que pedia ajuda para
transportar "a mulher gestante em trabalho de parto",
Luismar se deslocou de sua casa em companhia do
desoonhecido. Quatro quadras abaixo foi encontrado o
seu corpo, no interior do automóvel, crivado com seis
balas, em trabalho de encomenda realizado por profis
sionais. É, como tudo indica, o cenário típico da intole
rância política resolvido no velho estilo da substituição
do argumento, da razão pela bala.

As rádios comunitárias já são uma realidade
em nosso País, rompendo, ainda que timidamente,
com um monopólio que impede o desenvolvimento e
a consolidação da democracia. O direito à informa
ção e sobretudo à comunicação é algo imprescindí
vel para o exercício da democracia. É impossível
projetar e construir uma sociedade democrática com
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jetivo. Acenando ÇQm a ameaça de demissão, obri
gam os trabalhadores 'à aéeitàrem a redução de
seus salários.

Sr. Presidente, gostaria de lembrar que o Brasil
fica entre os três países do mundo que mais mal pa
gam os seus trabalhadores, e que têm, praticamen
te, a pior distribuição de renda. A nossa referência é
um salário mínimo vergonhoso de 120 reais, aproxi
madamente 120 dólares.

Também não concordamos com a posição do
Sr. Presidente da República, que age como o za
gueiro de um time de futebol que entra em campo,
faz gol contra, sai do campo e diz: ·Se virem. Ten
tem empatar, porque não tenho nada a ver com
isso·. Essa é exatamente a postura do Presidente da
República. Ele encaminha a esta Casa um pacote,
que anunciávamos ser recessivo e provocaria de
missão em massa. Ele é o culpado pela crise, mas
lava as mãos, tal qual Pôncio Pilatos, e diz que a
responsabilidade não é dele? É dele a culpa, sim.

Devido a isso, tomei a liberdade, junto com o
Deputado Jair Meneguelli, de fazer um encaminha
mento ao Presidente da Casa, Deputado Michel Te
mer. Ontem à noite, em reunião da Mesa na sua re
sidência, S.Exa. concordou que fosse incluída na
convocação extraordinária o projeto para redução da
jornada de trabalho - está em debate na Casa - de
nossa autoria e do Deputado Inácio Arruda, de qua
renta e quatro para quarenta horas semanais, sem
redução de salário. Agora, esperamos que o Sr. Pre
sidente da República concorde em que seja inserido
na pauta da convocação extraordinária esse debate.

Esperamos também, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que o Congresso assuma sua parte
de responsabilidade pela crise instalada no País,
que está levando ao desespero milhões de trabalha
dores. Ele não pode se furtar de enfrentar o debate,
porque apoiou e aprovou na íntegra o pacote que
está aí. Conseqüentemente, temos de debater aqui,
sim, durante o "'"::.'" de janeiro, a taxa de juros, que
todos sabem ser a maior do mundo. Jamais se viu
algo similar na história da humanidade, ou seja, taxa
de juros nesse patamar, num país que diz ter infla
ção média de 4% ao ano. Isso não existe.

As Bolsas continuam despencando. Conse
qüentemente, a crise vai se aprofundar. O Congres
so Nacional tem de discutir taxa de juros e reforma
tributária e fiscal. Tenho certeza de que a classe tra
balhadora está disposta a discutir o assunto. Se qui
serem discutir encargos sobre folha de pagamento,
vamos discutir. Vamos ver se de fato é tudo isso que
os empresários dizem. Querem discutir a CLT, que,

todo mundo sabe, está obsoleta? Vamos discutir.
Agora, não podem é tomar uma decisão simples, de
reduzir o salário do trabalhador. Essa é a posição
mais cômoda para o empresário: reduz-se o salário.
Hoje 10%, amanhã 20% e fica tudo bem. Os dados
mostram que nos últimos seis anos os lucros dos
empresários aumentaram em torno de 45%. Mas
num momento de crise, o que se faz? Retira-se da
quele que estava com salário já em miséria absoluta.

É por isso que nós não concordamos com a situa
ção. Este o nosso protesto veemente contra essa pres
são de parte do empresariado, querendo simplesmente
reduzir o salário do trabalhador em momento de crise.

Sr., Presidente, não poderia também deixar de,
neste momento, registrar nossa satisfação ao ver
ontem o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, num
grande evento, lançar sua candidatura à Presidência
da República. Não tenho dúvidas de que o ex-Depu
tado Luiz Inácio Lula da Silva haverá de fazer um
debate amplo, dentro das conjunturas internacional e
nacional, apontando saídas para o País. Tenho cer
teza de que haveremos de construir a política, eu di
ria, de centro para a esquerda, já que o outro candi
dato faz a sua política de centro para a direita.

Acredito na política de alianças. Acredito que
partidos como PDT, PSB, PCdoB, PV e PSTU, enfim,
companheiros que sempre caminharam conosco, esta
rão conosco neste momento, e a possibilidade de ser
mos vitoriosos é real. Por que não lembrarmos da re
cente vitória dos trabalhistas na Inglaterra? Por que
não lembrarmos que na Argentina, onde foi aplicado
plano semelhante ao Plano Real, a Oposição foi vito
riosa nas últimas eleições para o parlamento?

Com estas palavras, deixo aqui meus cumpri
mentos ao companheiro Lula, pela postura firme,
clara .e decidida de encabeçar a política de aliança
dos partidos de oposição, na busca da construção
do projeto que combata o neoliberalismo que, está
comprovado, é um projeto fracassado.

O SR. PRESIOI:ENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a palavra ao Deputado Paulo Mourão, do
PSDB de Tocantins.

a SR. PAULO MOURÃO (PSDB-TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, uma das ações que o Governo tem tentado .
é a moralização da aplicação dos recursos públicos.
No Estado de Tocantins, infelizmente, essa preocu
pação ainda não chegou. Isso é lamentável e, como
representantes do Tocantins, preocupa-nos, porque
entendemos que o Governo do Estado não tem
acompanhado a modernização, a ética e a moraliia
ção que estamos tentando implantar no Brasil.
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Tenho aqui documentos comprovando isso. O
Governador e sua bancada usou de expediente, no
mínimo, imoral, para solicitar recursos do Ministério
da Agricultura, utilizando-se de ata que não tinha a
assinatura dos Deputados de oposição - Paulo Mou
rão, Udson Bandéira e Freire Júnior -, e tenta justifi
car o fato ao Ministro da Agricultura dizendo que não
poderíamos estar solicitando tais recursos porque
não apoiamos o Governo do Estado na busca de re
cursos da União.

Isso não é verdade! lamentamos o expediente
usado pelo Sr. Governador e que parte da bancada do
Estado, ()S senadOres Carlos Patrocínio e Leomar
Quintanllha, e os Deputados, João Ribeiro, Dolares
.Nunes, Antônio Jorge, Darci Coelho e Osvaldo Reis
apóiem documento que justifICa e comprova falsidade,
cuja cópia tenho em mãos e quero que seja juntado ao
meu discurso. Aqui, vê-se a ata verdadeira, assinada
pelos Deputados Paulo Mourão, F~j~_Júoiore_Udson
Bandeira, e que sempre apóiãiOOs pedidos de recur
sos em benefício do Estado do Tocantins.

O mais grave, Sr. Presidente, não é terem usa
do documento falso para justificar e pleitear recursos
junto ao Ministério da Agricultura, mesmo porque es
ses recursos estavam alocados numa emenda orça
mentária coletiva com o QDD n2 30, que dispõe de
aplicação do Estado. Mas como o Estado, anos
atrás, perdeu recursos, por ineficiência e incompe
tência, a bancada, em 21 de agosto, solicitou ao Mi
nistro que os recursos fossem alocados para alguns
Municípios. O Sr. Governador, ao tomar conheci
mento disso, fez a bancada assinar outro documen
to, justificando a aplicação desses recursos. Aí é que
lamentamos, porque são 4,5 milhões, que iriam
atender mais ou menos mil pequenos produtores de
assentamentos rurais nas cid5ides ..de Araguaína,
Arapoema, Cristalândia, Fátima, lagoa da Conceição,
Colmeia, Porto Nacional e Pedro Afonso, todas elas
excluídas do projeto do Sr. Governador, destinando os
recursos ao Prodecer, projeto que está sendo realiza
do no Município de Pedro Afonso, com quarenta pro
dutores. O mais absurdo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é que a quantia de R$3.259.564,OO vai
para atender um só produtor, a Fazenda Cobrap. Isso
é lamentável, imoral e de irresponsabilidade tamanha,
que eu não acredito que o Ministro Arlindo Porto possa
atender a um pleito desses.

Conhecemos a região e, Por isso, levamos o
assunto ao conhecimento do Ministro Arlindo Porto,
porque o Presidente Fernando Henrique Cardoso
tem o discurso e a orientação de que este Governo
veio para atender à coletividade, à maioria, por isso

existe um programa de geração de rendas, para
atender a pequenas famílias, e o Ministério da Agri
cultura está aí atendendo a um pleito incabível, de
mais de 3 milhões de reais, somente a um produtor,
excluindo mais de oitocentos produtores desse fi
nanciamento.

Tenho em mãos documentação comprobatória
desse fato que faço questão de encaminhar à Mesa.

Quero sugerir ao Sr. Ministro da Agricultura
que passe um pente fino na sua assessoria, porque
existem pessoas dentro daquele Ministério que não
estão analisando determinados projetos com a vera
cidade e seriedade necessárias. Este é um deles,
comprovadamente. _.

E lamentamos, mais uma vez, que o Sr. Gover
nador do Estado do Tocantins se utilize de procedi
mentos antiéticos para justificar é'l oposição. Faze
mos oposição porque não concordamos com deter
min~das atitudes de-S.Exa. Criticamos e trazemos·à .
tona determinadas denúncias para que se possa es
tender o· projeto ético e moralizante do País ao To
cantins, um Estado novo, mas de tantos sofrimentos
e desmandos.

Nós, da bancada de oposição - e aqui falo em
nome dos Deputado Freire Júnior e Udson Bandeira 
queremos implementar, o mais urgente possível, a m0

ralização, a ética e o respeito ao povo tocantinense,
para que possamos realmente nos sentir participantes
dessa refonnulação que tem sido feita em todo o Bras".

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:

OF. SAGlGAB-1.107/97

Palmas, 16 de outubro de 1997
Senhor Secretário, -
Apraz-me cU!'T1primentá-lo cordialmente oportu-·

nidãde em que solicito a expecial gentileza de V. ExA
de entregar em mãos, ao -Dr. Murilo Xavier Flores,
Secretário de Desenvolvimento Rural, no Ministério
da Agricultura e do Abastecimento o Projeto para
Eletrificação Rural das Áreas do Proceder 111 e Co
brape, protocolando-o.

Agradecendo a V. ExA pela atenção dispensa
da, manifesto protestos de estima e apreço. - Cláu
dio Troncoso Vilas, Secretário da Agricultura.

OF.SAG/GAB-1.106/97

Palmas, 16 de outubro de 1997
Senhor Secretário,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho

em anexo, o Projeto para Eletrificação Rural das
Áreas do Prodecer 111 ~ Cobrape, a ser implementa
do no Estado do Toca'r,tins, tendo a Secretaria da
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Agncuitul'a como Proponente e a Secre
Transportes e Obras como Interveniente.

Na certeza do acalcilnento c dprovaç&.o de V.
EX- desde já agradeço a atenção dispensada. 
Cláudio Troncoso Vilas, Secretário da Agricultura.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA AGRICULTURA

SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

PROPONENTE: SECRETARIA DA AGRICULTURA
INTERVENIENTE: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL DAS ÁREAS DO
PRODECER 111 (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS)

E COBRAPE (COMPANHIA BRASILEIRA DE AGROPECUÁRIA)

11 1997 11

~----------------.,~
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para atender ao Projeto PRODECER

- "1,,'\>110 t'rc!etl.l

't.
u
./ ELETRIFICAÇÃO Rl'RAL - PRODECER 1II

ênlldaae Proponente

Secretaria dos Transpones e Obras do Estado do Tocantins

OblellVO

A construção da rede de distribuição rural· RDR. com tensão de 34.5 kV trifásica. para atender
ao PROGRA.\1A DE caoP. ~1PO - BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
CERRADOS - PRODECER-III, tem por objetivo reduzir os custos da produção rural, bem como fixar
o homem ao campo, oferecendo melhores condições de trabalho e sobrevivência.

11
I
1~i.LõiOC8lliiiIZlÇl6oD~==================================================
I Entre os municipios de Pedro Afonso e Iljo Sono. exatamente na área destinada ao PROJETO DE

1
cOOP. ~1PO-BR.A.SILEIRAPARA O DESE~'VOLVIMENTO DOS CERRADOS - PRODECER III
'-------------
I PontodeAH~

A Rede de Distribuição Rural com tensão em 34,S kV, trifasica,
I em seu ponto de alimentação na LT Pedro Afonso-Rio Sono

I
I
I·

e aérea em cabo de alumínio l/O CM sustentada por cruzetas de madeira de lei tratadas de 2400mm
postes de concreto DT.

I...Caracteristica di Rede Seeunó8na
A rede de distribuição secundária será de total responsabilidade do (s) seu (s) interesado(s).



..

'I
.

. '\fl:"iI5TtRlO pAAGRIGl':LTl;RA E DO A.B-ASTE(L\tENTO' \IE~tORI.U.

ER
SECRETARIA DE DESDíVOL\1MENTO RURAL TECiICO

DEPARTA~tENTO DE I:"iFRA-E5TRUTtR\ Rl:RAL
I

DESCRITIVO
-
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r'·.umero oc ""'.,1::(0 - ..-.- .

[ Numero aa PrOOO5IÇáo -

r- CalCulo oa uemanoa

PEj\fA~'DA ESTrvfADA: 6.042 KW. OISTRIBllDA E~f:

~) PIVÕS SOLTEIROS:
_OTESL~ E 8 : 180 KW

L..OTES 22 E 27: 2:0 KW
SECADOR: 612 KW

Z) ÁREAS COLETIVAS:
~ORTALEZA: 2.:00 KW
SANTA FÉ: 950 KW
PARA..~A1BA:650 KW

Transformaaores

Os transformadores serão de total responsabilidade do (5) seu (5) interessado (5).

r- Proteção

A proteção das Redes de Distribuição Rural· RDR, com tensão 34,5 kV, trirasica, que irá atender
ao projeto PRODECER-lIl , será efetuada através de chaves fusiveis. descarregadores de chifres e

para-raios instalados ao longo de toda a extensão da RDR conforme normas ABNT e seguindo
rigorosamente aos padrões de construção e segurança adotados .pela concessionária local.

- Alerramemo

Os aterramentos da Rede de Distribuição Rural- RDR com tensão de 34,5 kV, trifásica que irá interligar
o projeto PRODECER ma LT 34,5 kV, tritasica Pedro Afonso a Rio Sono, será efetuada através de

cordoalhas de aço e hastes de aterramento com ~~:pectivas ferragens. conforme normas ABNT e
obedecendo rigorosamente aos padrõ~de segur ça e construção adotadys PJla concessionária local.

/
,- D2tJ l1.fc.l.u.-#",",~' ;~l fJ(~ 119· do,é0r'lnci.iC" dos S ,

-! I "'_ia do. a n~_

Data MSinatura • Entidade Proponente NúmeroÇREA

v
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-l\f1NISTÉIÚO DA AGRIClJLTt.:RA E DO ABASTECf.\IENTO \tE~IORlAL

_SECRETARIA DE DESE~VOLVI;\-fE~TO RL'RAL TtC:-ÓlCO

IDEPA~A.'IENTO DE L'iFRA-ESTRUTt.:RA R[RAL DESCRITIVO

[ ~umero 00 PrOjeto

[ Numero OI PrOOOSlÇ<lo .

- ,ilulooo Projeto -------------------------- _

ELETRIFICAÇÃO RURAL - PRODECER III

. LocalLzacáo 00 Protelo -----.... MunlClOIO - _

INo Estado do Toéanuns Entre os muruclplos de Pedro Afonso e Rio Sono
[

UF;--rAno -
T0-L_l_99_7 _

-Entidaae Proponente ---- _

I Secretana dos Transportes e Obras 00 Estado 00 Tocantins

r- Dados ao ProJeto --------'T"Subestação de Força

Beneficiáno: 100 O NOIIlI O Reforma O Amplaaçáll
ND Consumidores: 100

I NIl. Propnedades: 100 Quantidade: Número de Trafos: Tensão Primária: k-V

-I Área Média: LSOO há Tensão Secundária: __ Potência Unitária _ kVA N" de VAOS Alta:_
Demanda Total:

Possui Casa oe Comando: O Sim O NIo

Unha Dr soe istnbulÇ;\o cuco. Unltirioa em RS --
Alta I Tensão , co=:orl Extensão IVãO~édiOI Custos I ~ova I Rei I AmD.

I Tensão kV kM RSl.OO RS/Con_ 11.1:
I frifásica 3~.5 I ;).~9 I 115.8 ! 82.19 I 1.112.99IA2 I I

RSII<M LT.

RSillVA-
•.:Hfásica I RSillM Iclt (AI1F)a

,fonofásica I R$nlM Iclt (N2fla

• l.JntIas De DtStntlUlÇáO RSillM Idr (N.lF}a

I Baixa Tensão Condutor I Extensão Vão Médio Custos Nova I Ref .A.mo. RSo1<M Idt 18I1F)a 16.9:
Tensão kV mml kM RSl.OO

R$IIlM Idr (llI2fla
m

Trifásica R$nlM Iclt lBl3F)-

'Bifásica
Il"vlonofásica I
, • Linha de Subtl'llnstnlSSáo ... Objeto ... Pontos De Transf~

IONOVlI lIuminção Pública d Potênc Relaçãodc Qtdadc ~úm

O Reforma O AmpllllÇio
Lig. Resisdenciais Urbanas kVA. Tensão-kV de fa

I Tensão: kV Vão Médio: m Lig. Prediais Urbanas :c- :c
I,... d Propnedades RuraIs· Lazer :c-,on utor. Tensão: k-V Propnedades RuraiS - Prod ,..I
I

Outros: I

Custeio

• Custos RS 1.CO ------ _

Itnvesumemo I
IMatenai ~1ão-de-obra Proleto Transoone Toooeratla Desmamamento Aduurustracãc

I
~D.159.86 123.740,34 :0.739.35 19.365.29 1~.559.4-6 970.92 51.66-

I PStLiCibSÇ80 í,ilSllCEUI

I Financeiro 'lão Financeiro Valor Total Data do Orcamento
UIWlo Contrapamda ContraparndaI

644.199.54 64.419.95 .... 644.199,54
I :; _._- /

Auten -r tlcaçao

I
I
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~_........-...--~~--..::..:-~~...,..,.,~,._.~~~=:'1
:'J1L"'ilSTÉRJO DA~GRiCtLTl;RA E DO ABASTECI:'tIE:";TO i ~IE~lOR1AL
SECRETARIA DE DESE~VOL\1;\1E~TO RtRAL TEC:'ilCO

~ARTA;\1ENTO DE I~FRA·ESTRtjTl:R\ RI;RAL DESCRITIYD
,"'1

[ Numero ao Pro/elo

[ I'jumero aa ProcoslÇaO

r- Titulo 00 PrOIe!O -----------------------------:-1 Ano
ELETRJF1CAÇÃO RtRAL • PROJETO PRODECER-1Il

.... EntKlaoe i'rooonenre

Secrctana dos Tmnsponcs e Obras cio Estado do Tocanuns

1997

SETO

Q I ?ROPRlETmo
I

PROPRIEDADE AREA QTD POT. "IN° D
I fHA) BENEF kVA FASE

Fulgêncio 8. Oliveira I. Faz. Fortaleza ..

r João D. de Sá Filho Faz. Forta.leza

Gilberto Caixeta 80rges Faz. Fortaleza
,'- .

I
....- -,

Manoel Albino Miranda . Faz. Fortaleza

Coopersan Faz. Fortaleza '.

IRoberto Y. Furukawa IFaz. Fortaleza I
João Gabnel C. Noronha ICapo Direta

Marco Antomo 8alsalobre Capo Direta

Denis de Campos 8emardes Faz. Fortaleza

Luiz Alvino D. Lima e Silva Faz. Fortaleza

Silvio Expe<1lto Sandri Faz. Fortaleza

Marcio D. J. Silva Faz. Fortaleza

IGilberto N'l.(,juelra Sobreira I Faz. Fortaleza

,- -- '"

Pedro Afonso de O. Tavares Faz. Fortaleza

Antomo Milhomem de Castro Faz. Santa Fé

Cartos Vander1ey Figueira Faz. Santa Fé

Elton Valdir Shinitz Faz. Santa Fé

Alessandro Virgilio Zaroni Faz. Santa Fé
/"I

Silvio Peres Rodrigues Faz. Santa FjJ / /t!/ I(td1! f1~~~ ,1( (.\/ I
TlIJ' c}Mé...:.1 rflnci,<C/I dos .... antD,

f f .......ri. ~:: rrar.I'O~'" • o~(..-- I1 Assinatura - Entidad.e Proponente

\I
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&~~·l';..k.dw.u.'•. -=eWCX ..,:, ,~~,,,,,, ,••-o~",,,•. •. '
~~e~;~~t~~ D~ ~GRICrLTrRA E DO A~~siECL'tE~;~ r.~IEMO~L ~~~';-
SECRETARIA DE DESE:-iVOLVI~tENTO RURAL TEC:'iICO

DE~...\RTA~IE:-iTO DE P.liFRA-ESTRUTrRA RURAL DESCRITIVO 2
/ .....

In Numero co PrOjeto

r
Tilulo 00 PrOtelO ----------------------------..,...Ano

'ELETRIFICAÇÃO Rt.:RAL· PROJETO PRODECER-lII 1997

r- Entldaoe Prooonente
Secrct.:lna dos Transpones e Obras do Estado do Tocanuns I

I

Sigla

SETO

Q PROPRlETARlO PROPRIEDADE AREA 'QTD POT. N° DE
(HA) BENEF kVA FASES

Jacy Luiz da Costa Faz. Santa Fé .
Jose Francisco Amaral Faz. Santa Fé

Ricardo 8enedito Khoury Capo Direta

Leandro de Lima Teixeira Faz. Santa Fé

Cristina Carvalho de Oliveira Faz. Santa Fé

Evams Robeno Lopes Faz. Santa Fé

Luiz Cartas Lima Teixeira Faz. Santa Fé

Glauro Rodrigues Silva Capo Direta

Marcia ~maral Faz. Paranaíba

Artur Ferreira Hordones Faz. Paranaíba

Antonio Alessandre 8izão Faz. Santa Fé

Jose Tarclsio Borges Faz. Paranalba

IEdmar Correia Oliveira Faz. Paranalba

FranCISCO Gonzaga Reis I Faz. Parana/ba

Jose Guilhenne Pagglaro Faz. Paranalba

FranCISCO Jose M. Mendonça Faz. Fortaleza

Leonardo Queiroz Marques Faz. Fortaleza

Sebastião Antonio D. Nogueira Faz. Santa Fé
1-""

Mario Hiroshi Okuyama Faz. Paranaiba / I 11 l/iL
(,~.?-!' -r,~õ .C1._.V/ .

." ..... "" .... , .. ", ..- I I ) ~='";~l~ 0._ ...~.......I i ~~::a
I f.ssinatura • Entidade Proponente

-
I J
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MINlSTERIO DA AGRIC[LITRA E DO ABASTEC~tE~TO i \IEMORIAL

SECRETARIA DE DESDV'OLVIMENTO RI;RAL I n:C:"iICO

DEet\RTA.\lE~TO DE I:'íFRA-ESTRUITRA RI;RAL DESCRITI\'O

[ Numero 00 Pro!elo

[ "'umero ca t"roOO$lçao

r
Tilulo ao Proleto ---------------------------'T""Ano -----

ELETRIFlCACÃO Rt:RAL· PROJETO PRODECER-III 1997

- cntldaae i'rooonente

Secrctana dos Transponcs e Obras cio Estado do Tocanuns
Sigla

SETO

Q PROPRIETARlO I PROPRIEDADE AREA lQTO IPOT. N". DE
(HA) IBENEF IkVA FASE~

Claudio Siqueira Faz. Paranalba

Euid Eduardo Moura Faz. Paranalba

Jorge Luiz Maronezzl Faz. Paranalba

I
I

I

I
I

I r # /

~~/·(.11~a'Jd_I 1_- •••:.,.:.1 ." jr~nSllor:., 6 Gbru

,$inatura • Entidade Proponente
\ ,
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~..- ~.~---"'-"f;'-~::;::~~;::::::::l
~nNISTERIODA AGRIcrLTI..'RA E DO ABASTECr.t"ENTO ,\f.F_\fORHL

SECRETARIA DE DESE:';VOLYL\iENTO RLlUL TEC:'iICO

DEPARTAME~TODE r.\FRA-ESTRlJTI..lU Rl'RAL DESCRITI....O

[ Numero ao ProJelO

[ Numero aa PrOpOSlçao

[

Titula ao PrOfelO

ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROJETO COBRAPE (LI 69 KV)

LocalIZação ao Projeto MunlClplO
~WUClpl0 de Formoso do Araguata Formoso do Araguata

EnUdaae Proponema

ruFIT"T~
~97

Secretaria aos Transportes e Obras ao Estado do Tocantins

Quantidade: Número de Trafos:

Tensão Secundária: Potl!ncla Unitária

Pass.U! Casa d.e Co..mando: O Sim O Nio

I"" o.dos ao PrOjeto --------r- Subestaç:ão de Força

Beneficiário: 1 O NaYa OReforma
N°, Consumlaores: .;.1_

N°, PrOpnedades: __~~~~1_
Area Média: 5,000 ha
Oemancla To-:-ta"':"I:---~3r:,04~8i:t<W~

OAmpliação

Tensão Primária: kV

kVA N° de VAOS Alta:_

Linhas de Transmissão Custos Unll:lirios em RS

Alta Tensão Condutor Extensão IVão Médio ' Custos ~ova RcL Amo.
3259.564,2

Tensão kV CAA !eM RSLoOO.OO RS.Ccnamcloraril 4
Trifásica 69 4/0 70 225 3259.564.24 SIM RSAeMU'

Bifásica
RSW.... 46.565,20
RSAeMIlI'(N1F)o

Monot'aslI:a I RSAcM llI' (W2F)&

LJnIlas ae UtSlTlDUIÇâO R$AcM llI' fAl3F)o

Baixa I Tensão Condutor I Extensão IVão Médio Custos ~ova Ref. Amo. ~SAeM ler (!I1F)o

Tensão kV mm· !eM m RS1.000.00 RSAeM ler (Bf2F)o

TrifásIca RSAcM llI' (1lI3F)o

Bifásica .. , .

Monot'aslca -,

unha ae rransm,ssáo Objeto Ponll:ls de Transtormação

oNova lIumlOção Pública O PotêncIa Relação de Qtdade >lúmero
O Reforma OAmpliaçio

Lig. Resisdenclals Urbanas O k:VA Tensão-k:V de fases
Tensão: 69 VãoMédio:~ Lig. PrediaiS Urbanas O

4/0 Propriedades Rurais· Lazer O
Condutor: __ Tensão: 69 kV Propnedades Rurais· Prod 121

- Outros: I
CuslDs RS 1 000 001""'

.

Investunento I CusteIo I
Matenal I \.tão-de-oora I PrOleto Transoone Tot:lOllIa1ia Desmantamento Admuustracão
1.3&4.768.001 i 016.251.00 149.000.00 188.832.001 ::.000.00 124.917,00 474.796,24

I"" Par1lclDaÇaO rl"ancelra

Financeuo ~ão Financeuo Valor Total Data do Orcamento
Uruão Contraparuda Contraparuda r2.952.071,85 328.007,98 3.259.564,24

j1 , A

r- Aumlllc:aÇao ..
,,).1': 1~~ /lm VI/ ~lIg· u' : ... S4 ,

__I
1_- c. ••••,. .. ..._" • Clltlll

I ASSinatura - Entidade Proponente
I
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ECRETARIA DE DESE~VOLVI~E~TO RURAL TEC:-;ICO

)EPARTA~1ENTO DE INFR-\-ESTRt;TtR-\ Rt;R-\L DESCRITIYO

ER
2

[-;:.""",-, Ü... ,-':~',,,v -~'---''"í-c'

[ tiumero oa ProposlÇào I

1997
Titulo 00 Projeto ---------------------------~Ano - ---,

ELETRlFICAÇ.'\O Rt.;RAL - PROJETO COBRAPE (LT 69 KV)

• Enttdaoe Proponente

Secret:lna dos Transponcs e Obras do Estado do Tocanuns
S.gla

SETO

Q PROPRiETARlO PROPRiEDADE AREA QTD POT. N". DE
(HA) BENEF kVA FASES

COBRAPE COBRAPE
5.000.00 1 2.905.00 3
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OFfclO Nº 197

Brasília, 1º de dezembro de 1997.

À Sua Excelência o Senhor
Senador Arlindo Porto Neto
Digníssimo Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento MAA
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Dirigimo-nos a Vossa Excelência para tratar de

assunto relacionado com a aplicação de recursos
originários do Orçamento Federal, sob supervisão
desse Ministério, e destinados ao Programa de Ele
trificação Rural no Estado do Tocantins.

Os referidos recursos, no valor de R$4.500.000,OO
(Quatro milhões e quinhentos mil reais), foram alocados
no Orçamento Geral da União - OGU, por força de
emenda ao orçamento subsenta, exclusivamente,
pelos membros da bancada federal que integram o
bloco político União do Tocantins conforme registra
a Ata da Reunião da Bancada Parlamentar realizada
em 23 de outubro de 1996 (doc. anexo).

Tendo presente que o Estado do Tocantins está
empreendendo negociações junto ao Eximbank do Ja
pão já em fase final de tratativas, com vistas a implan
tação de amplo Programa de Eletrificação Rural no Es
tado, é da maior importância que qualquer previsão de
obras a serem executadas, neste sentido, se insira no
contexto deste Programa mais abrangente, sob pena
de ocorrer dispersão de recursos e duplicação de li
nhas para os mesmos Municípios.

Daí porque encarecemos a Vossa Excelência
orientar a Secretaria de Desenvolvimento Rural 
SDR, com vistas a harmonizar a programação do
Estado, inserida no Programa de Eletrificação Ru
ral que a aplicação dos recursos seja feita acorde
a proposta do Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, de modo a ensejar a compatibilização
dos interesses dos diversos Municípios e Região e
dos padrões Técnicos definidos no acordo firmado
com o Eximbank do Japão, e de exigência da
Companhia de Energia Elétrica do Estado do To
cantins, empresas privada da qual é sócio o Esta
do do Tocantins.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelên
cia nossos protestos da mais elevada estima e
apreço.

Atenciosas saudações. - Senador João Rocha
- Senador Carlos Patrocínio - Senador Leomar
Quintanilha - Deputado Darci Coelho - Deputada
Dolores Nunes - Deputado Osvaldo de Souza Reis
- Deputado João Ribeiro - Deputado Antônio Jorge.

ATA DA REUNIÃO DA BÀNCADA
PARLAMENTAR DO ESTADO DO
TOCANTINS, REALIZADA EM 23

DE OUTUBRO I?S 1996

Às onze horas do dia 23 de outubro de 1996,
no Gabinete do Senador João Rocha, reúne-se a
Bancada Parlamentar do Estado do Tocantins, sob a
coordenação do Senador João Rocha. O Senhor
Coordenador declara aberto os trabalhos e elenco
as sugestões de emendas ao Projeto de Lei Orça
mentária para 1997 (PL nº 8/96-CN). Após discuti
das, são colocadas em votação e aprovada pela
Bancada as seguintes emendas, a serem apresenta
das como coletivas nos termos do art. 20, inciso 11,
da Resolução nº 2, de 1995 - CN: nº 1/BANCTO
"BR 153/T0 - divisa PAlTO - Vanderlândia"; nº
2IBancto - "BR 230/T0 - divisa TOIMA - divisa
TO/PA"; nº 3/Bancto - "BR 235/T0 - divisa TOIMA
divisa TO/PA"; nº 4/Bancto - "BR 242/T0 - constru
ção do trecho rodoviário Peixe/Taguatinga"; nº
5IBancto - "Assistência financeira para construção
do Campus da Unitins-TO"; nº 6/Banctol"'nfra-estru
tura do complexo ecoturístico do Araguaia - TO"; nº
7IBancto - "Implantação da infra-estrutura urbana
nos Municípios do Tocantins"; nº 8/Bancto - "Incor
poração e aproveitamento de várzeas irrigáveis no
Vale do Araguaia - TO"; nº 9IBancto - "Geração de
rendas no Estado e Municípios no Tocantins"; nº
10/Bancto - "Eletrificação rural no Estado do Tocan
tins". Nada mais havendo a tratar, o senhor coordena
dor declara encerrada a reunião, ficando lavrada a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos
presentes. - Senador João Rocha - Senador Carlos
Patrocínio - Senador José Bonifácio - Deputado
João Ribeiro - Deputado Paulo Mourão - Deputado
Darci Coeiho - Deputado Osvaldo Reis - Deputado
Udson Bandeira - Deputado Freire Júnior - Deputa
da Dolores Nunes - Deputado Antônio Jorge.

ATA DA REUNIÃO DA BANCADA PARLAMENTAR
DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA

EM 23 DE OUTUBRO DE 1996

As onze horas do dia 23 de outubro de 1996,
no Gabinete do Senador João Rocha, reúne-se a
Bancada Parlamentar do Estado do Tocantins, sob a
coordenação do Senador João Rocha. O Senhor
Coordenador declara aberto os trabalhos e elenca
as sugestões de emendas ao Projeto de Lei Orça
mentária para 1997 (PL nº 08/96-CN). Após discuti
das, são colocadas em votação e aprovada pela
Bancada as seguintes emendas, a serem apresenta
das como coletivas nos termos do art. 20, inciso 11,
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da Resolução nll 02, de 1995 - CN: nll 01/BANCTO 4 - Cristalândia R$500,00Q,OO(quinhentos mil
- "BR 153ITO "".c:tivisa PAfTO - VandeFlândia"; nº reais);
02JBANCTO.- "BR 230rtb -' divisa TOIMA - divisa 5 - Lagoa da Confusão R$500.000,OO(quinhentos
TO/PA"; n2 03/BANCTO - "BR 235ITO - Divisa mil reais);
TOIMA - divisa TO/PA"; nll 04/BANCTO - "BR 6 _ Pedro Afonso R$500.000,OO(quinhentos mil
242/T0 - construção do trecho rodoviário PeixeITa- reais);
guatinga"; nº 05IBANCTO - "Assistência financeira
para construção do Campus da Unitins-TO"; nº 7 - Porto Naciona R$1.000.000,OO(hum milhão de
06lBANCTOl"lnfra-estrutura do complexo ecoturísti- reais).
co do Araguaia - TO"; nº 07/BANCTO -Implantação Na presente oportunidade, ainda solicitamos
da infra-estrutura urbana nos Municípios do Tocan- ao ilustre Ministro nos seiam remetidas informações
tins"; nº 08IBANCTO - "Incorporação e aproveita- minudentes, as quais nos encarregaremos de repas-
mento de ~árzeas irrigáveis no Vale do Araguaia - sar às declinadas Prefeituras, sobre os procE)dimen-
TO"; nº 09IBANCTO - "Geração de rendas no Esta- tos burocráticos, aí se incluindo entrega de docu-
do e Municípios no Tocantins"; nº10/BANCTO _ mentação, de virtuais planos de trabalho/projetos,
"Eletrificação rural no Estado do Tocantins", Nada observação de prazos, etc., a serem por elas adota-
mais havendo a tratar, o senhor coordenador declara dos, .com vistas ao recebimento dos referidos recur-
encerrada a reunião, ficando lavrada a presente Ata sos, coin a 'possível celeridade.
que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Antecipando agradecimentos a V. EXª pelos
- Senador João Rocha - Senador Carlos Patrocí- esforços que forem envidados na solvibilidade do
nio - Senador José Bonifácio - Deputado João Ri- proposto, passamos a reiterar-lhe protestos de alto e
beiro -.Deputado Paulo Mourão - Deputado Darci distinto apreço.
Coelho - Deputado Osvaldo Reis - Deputado Ud- Atenciosamente, - Senador João Rocha,
aon Bandeira - Deputado Freire Junior - Deputa- (PFUfO) - Senador Carlos Patrocínio - Deputado
da Dolores Nunes - Deputado Antônio Jorge. Freire Jr. (PMDB-TO) - Senador Leomar Quinta-

Brasília, 21 de agosto de 1997. nilha - Deputado Paulo Mourão - Deputado Darcy
Coelho - Deputado Antônio Jorge.

O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, a empresa Mirante de Impe
ratriz, no Estado do Maranhão, de propriedade do
Senador José Sarney, afiliada da Rede Globo de Te
levisão, tem submetido seus funcionários a um regi-
me fascista de trabalho.

Inconformado com as reclamações que os fun
cionários têm encaminhado ao Sindicato dos Traba
lhadores em Empresas Jornalísticas e de Radiodifu
são de Imperatriz, o Diretor da Mirante, Sr. Humber
to Castro, reuniu todos os trabalhadores da empre
sa, no dia 10 de setembro deste ano, para os amea
çar, tratando-os por vagabundos, desocupados e ou
tros palavrões que, por sua desqualificação, não po
dem ser repetidos desta tribuna.

Durante a reunião, o Sr. Humberto Costa afir
mou, em tom de ameaça, que demitiria por justa
causa qualquer funcionário que se queixasse das
condições de trabalho, e que poderia forjar tais de
missões contra qualquer trabalhador, já que contava
com respaldo político suficiente para realizar demis
sões ilegais, sem que ninguém pudesse socorrer os
trabalhadores ilegalmente demitidos. Em suas pala
vras, ele teria montado um "esquema de justa causa".

Ao
ExmºSr.
Dr. Arlindo Porto Neto
DD. Ministro de Estado da Agricultura e do Abasteci·
mento
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Ao cumprimentá-lo, vimos, no que respeita à

Emenda aprovada ao Projeto de Lei Orçamentária
para 1997, n2 71280010, de autoria da Bancada do
Estado de Tocantins, UO - 22101, Modalidade de
aplicação - 30 e Função Programática 
04.051.0269.1222.1426, sob o Título - Eletrificação
Rural em Tocantins e no valor de R$4.5oo.000,OO
(Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais), declinar a
V. Ex! os municípios tocantinenses que, pela especi
ficidade de sua atividade produtiva principal, deverão
ser beneficiados com tais recursos, cabendo-lhes os
valores a seguir sugeridos:

1 - Araguaia R$1.0oo.000,00 (hum milhão de
reais);

2 - Arapoema R$500.000,OO (quinhentos mil
reais);

3 - Fátima 8$500.000,00 (quinhentos mil
reais);
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Interessante, Sr. Presidente, é que alguns jor
nalistas da TV Mirante de Imperatriz gravaram em
fita cassete a malfadada reunião, de modo a tornar
público o discurso truculento e grotesco do diretor da
empresa.

Naquela reunião, o Sr. Humberto Costa afir
mou textualmente que a empresa Mirante estava de
clarando guerra a seus funcionários. Para que não
pairassem dúvidas sobre sua intenção, imediata
mente foram reduzidos os benefícios do plano de
saúde, em seguida foi demitida uma funcionária
doente, que estava de licença médica.

O Sindicato foi proibido de divulgar qualquer
mensagem aos trabalhadores no recinto da empre
sa; e o trabalhador que for surpreendido fazendo li
gação telefônica para o Sindicato será demitido, pelo
"esquema da justa causa". A TV Mirante não tem um
gerente em Imperatriz, tem um capataz. Seus méto
dos de administração passam pela coação e humi
lhação dos empregados.

A demonstração mais eloqüente do sentimento
de impunidade estabelecido entre os dirigentes da
empresa do Senador José Sarney, foi a demissão do
diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Jomalísticas e de Radiodifusão de Imperatriz, Braunie
ne Meireles, que, a despeito de gozar da estabilidade
conferida pela própria Constituição Federal, foi demiti
do no já conhecido "esquema da justa causa".

Os abusos se repetem, e são de toda ordem. To
dos os empregados da empresa Mirante, em Impera
triz, sofrem o desconto de 2% do valor de seu salário
bruto, mensalmente, para a manutenção de um Clube
Recreativo, denominado Grêmio Mirante. Tal clube foi
montado e é administrado pela diretoria da empresa,
sem qualquer participação dos trabalhadores.

Os trabalhadores que solicitam o fim do des
conto arbitrário são ameaçados de demissão. Curio
samente, para freqüentarem o referido clube, os tra
balhadores são obrigados a pagar uma nova taxa.

O sindicato da categoria tem denunciado que o
Grêmio Mirante é uma espécie de clube privê da di
retoria da empresa, mantido com recursos arbitraria
mente descontados dos trabalhadores.

O primado do Estado Democrático de Direito é
a submissão de todos, inclusive dos velhos coronéis
e caciques políticos do interior do Brasil, às leis legi
timamente aprovadas. Nem mesmo a poderosa fa
mília Sarney e seus gerentes capatazes podem agir
ao arrepio da lei.

Queremos registrar desta tribuna, Sr. Presiden
te, nossa solidariedade e irrestrito apoio aos traba
lhadores da empresa Mirante de Imperatriz, no Esta-

do do Maranhão. Queremos, também, chamar a
atenção de toda a sociedade para os abusos que
estão sendo cometidos contra aqueles trabalhado
res, na segunda maior cidade de meu Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GILNEY VIANA (Bloco/PT - MT. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, nesta semana, tivemos a oportunidade de
oferecer à Comissão Externa que examina a presen
ça de madeireiras asiáticas na Amazônia um relató
rio que faz um diagnóstico não só da presença des
sas megamadeireiras asiáticas, mas também do im
pacto ambiental que toda a indústria madeireira na
cional e transnacional causam à floresta amazônica
e ao grande bioma amazônico. Contudo, nós, que
coordenamos esta Comissão Externa e relatamos,
assim como todos os seus memoros, observamos
que não poderíamos enfocar a questão da presença
e atuação de empresas madeireiras asiáticas na
Amazônia sem que pudéssemos contextualizar. E
ao contextualizar, constatamos que a política de
ocupação, uso e exploração dos recursos naturais
da Amazônia é altamente predatória e insustentável
do ponto de vista ambiental.

Na questão específica das madeireiras asiáti
cas, observamos que, não obstante elas serem em
número pequeno - mesmo porque são poucos gru
pos que dominam o mercado mundial de madeiras
tropicais duras, hard wood, e é natural que também
se manifestem através de poucos grupos no Brasil 
seus objetivos são claros: dominar, hegemonizar a
indústria madeireira brasileira e alavancar as expor
tações do Brasil neste setor.

É por isso que o Govemo brasileiro as aceita
de bom grado. A política madeireira do Governo visa
a transformar o País em um grande produtor de ma
deira, o que já é, e também um grande exportador.

Alargando o enfoque, percebemos que há uma
conexão perversa entre desmatamento e indústria
madeireira, porque o desmatamento oferece à indús
tria madeireira a matéria-prima barata e fácil e, às
vezes, legalizada ou "Iegalizável" através de meca
nismos sorrateiros ilegais.

Observamos também que há uma conexão com
o avanço da agricultura da fronteira agrícola, porque
pressiona por novos desmatamentos, que geram mais
madeiras em tora para a indústria madeireira.

E alargando ainda mais o nosso enfoque, de
tectamos que a política de desenvolvimento regional
do Governo do Presidente Fernando Henrique Car
doso é insustentável para a Amazônia. É uma políti
ca de globalização da Amazônia, ao contrário da poUti-
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ca de desenvolvimento daquela área do regime mili
tar, que era de integração nacional. É uma política
de integração global, mas com os mesmos resulta
dos' ambientais e sociais do tempo da ditadura mili
tar.

Um dado altamente relevante desta conexão, Sr.
Presidente, é que a reforma agrária, durante trinta
anos, desde o regime militar até o Governo Fernando
Henrique Cardoso, ocupou 88% das terras da Amazô
nia, ou seja, transformaram a reforma agrária num pro
grama de transferência das populações ~mpobrecidas

do Sul, do Sudeste e do Nordeste para a Amazônia.
Em outras palavras, transformaram um problema so
cial do Brasil em um problema ambiental da Amazônia.

Mas se equivocam aqueles que acham que um
problema ambiental na Amazônia diz respeito ape
nas aos Estados amazônicos ou ao Governo Fede-.
ral. Esse é um problema internacional que deve ser
encarado com toda grandeza que se requer, e é isso
que o Governo Fernando Henrique Cardoso não
está fazendo. .

Registro também, Sr.' Presidente, que infeliz
mente a reforma agrária tem sido um elemento alta
mente destruidor da floresta amazônica. Não pode
mos concordar - e colocamos isso no relatório - que
se desaproprie, .porque os preços são mais baixos,
áreas da floresta e se insufle os trabalhadores a des
truí-Ias, deixando um ônus para toda a sociedade
brasileira.

Finalmente, deixamos claro que existe um ou
tro parâmetro para se examinar a depredação da
Amazônia. Não se trata apenas da taxa de desmata
mento com a qual o Governo brasileiro tem traba
lhado. Elaboramos, baseados em estudos científi
cos e de pesquisadores nacionais e internacionais, .
três outras taxas. Além da taxa de desmatamento,
a taxa da depredação pela exploração madeireira,
que deve estar em torno de 11 .mil quilômetros
quadrados por ano. Depois, vem a taxa de depre
dação pelos incêndios florestais, que - muita gen
te não sabe disso - causa mais danos do que os
próprios desmatamentos e que é da ordem de 22
mil quilômetros quadrados por ano, e uma taxa de
segmentação de loteamento pela colonização e re
forma agrária, do qual o Governo Federal é o prin
cipal agente, de cerca de 10 mil quilômetros qua
drados por ano. Assim chegamos à taxa assom
brosa de 5 milhões de hectares por ano de destrui
ção da floresta, que levará, em cinqüenta anos, à
total destruição da floresta amazônica. Este Go
verno, como outros, tem culpa disso.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Carva
lho para uma Comunicação de Liderança pelo PPS.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, tenho em mãos o Relató
rio de Auditoria Especial n.º 9/97, realizado pela Se
cretaria de Controle Interno do Ministério da Educa
ção. Por ele, constatamos que alguns maus servido
res, interessados em lesar o patrimônio público, reni
tem em obedecer às normas legais, aquelas que di
zem respeito às licitações, à necessária transparên
cia sobre aquisições realizadas pelos Ministérios.

Nesse relatório, temos a confirmação oficial por
parte do Ministério da Educação e do Desporto das
denúncias que fizemos há um mês, quando afirma
mos que existia uma quadrilha organizada no interior
daquele Ministério atuando na área de serviços ge
rais - compras, aquisição de material. Enfim, é uma
turma que se especializou nas compras a varejo. Ali,
através de pequenas compras, aparentemente sem
muito. valor, percebemos que existem os interessa
dos em burlar normas de licitação das grandes com
pras e grandes contratos previstas na Lei n.º 8.666.

Por exemplo, posso referir-me a uma solicita
ção que fiz ao Tribunal de Contas da União, ontem,
para que averiguasse um contrato de 6,8 milhões de
dólares feito pelo DNER com a empresa CIM, envol
vendo um sistema de medidores de veículos usados
nas estradas brasileiras. Trata-se de uma compra
que não teve a necessária transparência em seu
processo licitatório e, através de artifícios para a
sub-rogação de contrato, procura-se privilegiar uma
empresa que, absolutamente, não deveria estar fir
mando essÉdipO de contrato com o DNER. Ela co
mercializa equipamento obsoleto, ineficaz, com pre
ços completamente fora de mercado, em detrimento
de outros equipamentos mais modernos, que pode
riam trazer mais economia para os cofres públicos.
Porém, esses são os grandes contratos.

Por outro lado, há aqueles servidores - maus
servidores, pois não podemos generalizar - que se
especializam em pequenos roubos, na miuçalha de
compras, aquelas que não exigem processo Iicitató
rio, utilizando-se de cartas-eonvite ou mesmo poden
do haver a tomada de preços, procurando direcioná
las para certas empresas.

Sr. Presidente, no relatório é eloqüente a de
monstração dos diversos casos em que houve su
perfaturamento em compra de medicamentos e aqui
sição de material gráfico para a divulgação de pro
gramas daquele Ministério. Enfim, há uma diversida-
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de de selViços, de produtos que foram adquiridos, Diz o Ministro que, a partir de janeiro, a saúde
confirmando a necessidade de que o controle hnerrió brasileira éórrieça a mudar. No próximo mês, vai ser
de cada Ministério possa agir principalmente em par- implantado um Piso de Atenção Básica, ou seja, o
ceria com o Poder Legislativo. País vai assistir a um progressivo e extraordinário

Não sou da Comissão de Fiscalização e Con- avanço na descentralização efetiva das ações e ser-
trole, mas venho fazendo um trabalho de acompa- viços de saúde.
nhamento da execução orçamentária, principalmente Mais adiante, S. Ex.a informa que esse Piso de
acompanhando a evolução, em cada Ministério, dos Atenção Básica cobrirá o atendimento básico de
procedimentos que deveriam estar sendo obselVa- saúde - consultas médicas e odontológicas, aplica-
dos no que tange à Lei n.º 8.666 e a outras modali- ções de injeções, vacinas, curativos, programas de
dades de compras governamentais. agentes comunitários, saúde de família, pré-natal,

Diante desses fatos, atestando que a corrup- nutrição infantil, compra de medicamentos e assim
ção não é problema dos Governos Fernando Henri- por diante.
que Cardoso, Collor ou qualquer outro, não só no Diz S. Ex.a - e isso é verdade - que atualmen-
Brasil, mas no mundo inteiro, há de se ter o cuidado te o Sistema Único de Saúde paga pelo número de
redobrado para evitar que o patrimônio público seja procedimentos, o que equivale a dizer que paga pela
saqueado, como continua acontecendo. quantidade de doentes. Hoje, no Brasil, cerca de

Portanto, quero louvar a Secretaria de Controle 75% dos Municípios recebem menos de 4 reais per
Interno do Ministério da Educação e do Desporto capita ao ano para consultas. Em janeiro, os Municí-
pelo seu trabalho competente, ágil e responsável, pios que se credenciarem'começarão a receber, no
que acabou por confirmar o que vínhamos alertando. mínimo, 10 reais per capita ao ano através do Ban-
Se cada Ministério tivesse a dedicação dos selVido- co do Brasil.
res que atuam no trabalho de auditoria, de checa- Diz ainda o Ministro que pretende investir pe-
gem de informações, que temos a obrigação, como sado nos selViços de prevenção e promoção de saú-
Parlamentares, de levar ao conhecimento das autori- de, com o que concordo integralmente e tenho feito
dades do Executivo, se houvesse essa parceria im- desta tribuna diversas manifestações a esse respei-
portante que, parece, a Secretaria Federal de Corl- to, em vez de premiar a doença, como aconteceu
trole insiste em negar - e sou um dos que tem recla- até agora. Claro que não se vai desprezar quem es-
mado muitas vezes sobre o fato -, os problemas se- teja doente, mas um país que joga praticamente to-
riam mais facilmente resolvidos. dos os recursos da saúde nos procedimentos de

O Parlamentar não tem acesso aos relatórios cura não está obrando bem.
das comissões jnternas da Secretaria de Investiga- Para se credenciar para participar do progra-
ção dos Ministérios e, muitas vezes, há confirmaçõ- ma, o Município terá de contar com um conselho
es contundentes necessárias ao conhecimento de municipal de saúde, formado não só por elementos
cada Parlamentar que faz eventual crítica sobre pro- integrantes da administração municipal, mas tam-
cedimentos governamentais. bém da sociedade. Esse ponto é fundamental, por-

Era o que tinha a dizer. que um conselho bem administrado evitará o fenô-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con- meno das ·prefeiturizações· das ações de saúde,

cedo a palavra ao nobre Deputado B. Sá. que tem infelicitado a vida de muitos brasileiros, so-
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora- bretudo o próprio Sistema Único de Saúde, nas suas

dor.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, o tentativas esparsas de municipalização.
Correio Braziliense de hoje traz artigo assinado Diz o Ministro que, graças ao PAB, se estará
pelo Ministro da Saúde, Sr. Carlos Albuquerque, sob dando um golpe de misericórdia nos focos de frau-
o título "Mudança Radical na Saúde". des, irregularidades e na ineficiência, uma nódoa

Desde já, quero parabenizar S. Ex.a, porque, que envergonha a todos nós. Poder-5e-á, finalmen-
se tiver as condições e os meios mínimos para que o te, iniciar o desmonte de um modelo centrado no
que pretende seja implantado e, sobretudo, a cora- atendimento hospitalar, que sucateou postos de ~"".: .
gem e a-':isposição de luta para enfrentar com certe- de e criou imensas filas nas emergênciar ~0~ nospi-
zas as ações corporativistas que infemizam a saúde tais públicos de todo o País~
púi:iHcl=\ no Brasil ao longo da sua história, pode ser o Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, as dis-
começo de uma grande revo!ugélo que se está a in- torções na área da saúde brasileira são brutais €i

tentar para a saúde no Paí8. vêm sendo apontadas, ao longo dos anos, da tribuna
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pesta Casa. Vou mais adiante quando avalio que,
para uma r~forma fundamental, é precisÇ> !~r cora
gem para tomar' decisÕes, propondo· a reforma do
ensino de saúde. Não só é preciso evitar a abertura
de novas faculdades de Medicina como também ter
a coragem de até mesmo fechar algumas delas.

Mais do que nunca, é necessário fazer a modi
ficação curricular, de modo que mais profissionais
generalistas se formem e tenham eles aptidão e con
dição de clinicar nos interiores mais dist~ntes, onde,
repito, muitfls vezes, para cada vinte ou trinta Muni
cípios, sequér existe um profissional com formação
em Medicina.

Sr. Presidente, dentro dessas distorções da
saúde, chamo a atenção sobretudo para recente re
latório, publicado corajosamente pelo Ministério da
Saúde, que apontou o desempenho das ações de
saúde em muitos pontos de todo o Brasil, atribuindo
lhes notas. Segundo esse relatório, a maioria dos

o, Estados ficou com notas abaixo da crítica. Foi apon
tado o caso específico do Estado do Piauí, onde em
apenas um hospital da Capital, Teresina, são consumi
dos mais recursos do Sistema Único de Saúde do que
os que vão para 131 Municípios do interior do Estado. '

São distorções corno essa, violentas, terríveis,
que infemizam a situação da saúde nos pequenos Mu
nicípios das regiões interioranas, fazendo com que
proliferl3m pelas estradas as ambulâncias, que se des
locam diutumamente, para cima e para baixo, a levar
pacientes geralmente para a Capital, criando dificulda
des para os que ainda teimam em viver no interior.

Por isso, Sr. Presidente, saúdo o Ministério da
Saúde por essa manifestação, e peço a transcrição
nos Anais da 'Casa, na íntegra, do artigo do Sr. Mi
nistro Carlos Albuquerque publicado no Correio
Braziliense de hoje.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

MUDANÇA RADICAL
NA SAÚDE

A partir de janeiro, a saúde brasileira começa a
mudar. Para melhor. Sem golpes de mágica. Sem
estardalhaço. Sem lances rocambolescos. No próxi
mo mês, com a implantação do Piso de Atenção Bá
sica (PAB) o País vai assistir a um progressivo e ex
traordinário avanço na descentralização efetiva das
ações e serviços de saúde. Com o PAB, estamos
dando continuidade às ações e metas prioritárias
para a saúde anunciadas pelo Presidente Fernando
Henrique no final de março e cujos eixos principais
ão a prevenção e a descentralização.
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o PAB cobrirá o atendii1ilen'lo básico de saúde
-, consultas médicas e odontológicas, aplicações de
injeção, vacinas, curativos, ,"wogramas de agentes
comunitários, saúde na família, pré-natal, nutrição in
fantil, compra de medicamentos etc.

O novo sistema implode um modelo perverso
que vigora até hoje e que apene as regiões menos
desenvolvidas do Brasil. Atualmente, o Sistema Úni
co de Saúde (SUS) paga pelo número de procedi
mentos, o que eqüivale dizer que paga pela quanti
dade de doentes.

Os municípios que contam com maior número
de hospitais, ambulatórios e clínicas podem faturar
mais contra o SUS. Na outra ponta, os municípios
que não dispõem de tantos hospitais, ambulatórios e
clínicas não podem ter o mesmo faturamento e, por
tanto, não têm as mesmas chances de oferecer
bons serviços. Cerca de 75% dos municípios rece
bem menos de R$4 per capitalano para pagar con
sultas. Em janeiro, os municípios que se credencia
rem começarão a receber no mínimo R$10, via Ban
co do Brasil.

A introdução do novo pi'Ograma só foi possível
depois de nove meses ele intensas negociações com
os secretários estaduais e municipais de saúde.

Queremos investir pesado nos serviços de pre
venção e promoção de saúde, em vez de premiar a
doença, como aconteceu até agora. Para se creden
ciar a participar do programa, o município terá de
contar com um conselho municipal de saúde, forma
do por cidadãos.

O prefeito e o conselho é que vão decidir como
aplicar os recursos repassados pelo SUS. Eles, me
lhor do que ninguém, sabem quais são as reais ne
cessidades. Ao Ministério, no final do processo, ca
berá o papel de formular as grandes estratégias para
o setor e fiscalizar a aplicação dos recursos e dos
resultados obtidos na melhoria da qualidade de saú
de nos municípios.

Graças ao PAB estaremos dando um golpe de
misericórdia nos focos de fraudes, irregularidades e
na ineficiência, uma nódua que envergonha a todos
nós. Podemos finalmente iniciar o desmonte de um
modelo centrado no atendimento hospitalar, que su
cateou postos de saúde e criou imensas filas nas
emergências dos hospitais públicos de todo o País.

Pesquisas mostram que 80% das pessoas que
se encontram nas filas de emergências não precisa
riam estar ali. Só estão lá por absoluta falta de op
ção. Aos poucos, estamos conseguindo mudar o
quadro. Vamos dar um salto de qualidade no atendi
mento básico. Isso será feito sem que sejam afeta-
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dos os recursos para os hospitais e os exame~ de
maior complexidade.

O Presidente da República, em discurso que
pronunciou esta semana em São Leopoldo (RS),
ressaltou a mudança de eixo que estamos pondo em
prática: "Ao invés de canalizar os recursos infindá
veis para a doença, para os hospitais, estamos le
vando os recursos para a saúde, para a prevenção,
pelos agentes comunitários de saúde, para o médico
da família, para a atenção à mulher, para combater a
mortalidade infantil".

O PAB representa um marco na saúde brasilei
ra. No primeiro ano de nossa atuação no Min.istério
nos concentramos em tentar mudar a cara da saúde.
Muitas coisas já foram feitas. Muitas ainda restam
por fazer. A palavra-chave de nossa gestão é rees
truturação. Acabamos com a Central de Medicamen
tos (CEME) e com o Instituto Nacional de Nutrição e
Alimentação (INAN), iniciamos uma profunda refor
ma na Secretaria de Vigilância Sanitária, na Coorde
nação de Sangue e Hemoderivados, estamos refor
mulando o programa de controle de epidemias e
dando partida à descentralização gradativa da Fun
dação Nacional de Saúde, entre outras medidas. Os
primeiros resultados já estão aparecendo.

Não tem sido nada fácil, mas podemos anun
ciar, sem medo de errar, que a saúde brasileira co
meça a despertar do pesadelo.

Para podermos executar nosso plano de ação,
enfrentamos resistências a mudanças, pressões de
grupos de interesses poderosos e corporativismo de
toda a espécie. Um dos meus mais próximos asses
sores comparou nosso trabalho ao de alguém que ti
vesse de trocar os quatro pneus com o carro em mo
vimento. Com humildade e em silêncio, vamos co
meçar a trocar o segundo.

Durante o discurso do Sr. B. Sá, o Sr.
Paulo Delgado, § 29 do artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. José Lourenço,
§ 2 9 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Lourenço) - Com a
palavra o Deputado Paulo Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, passo a
ler a íntegra do artigo que escrevi em homenagem a
Belo Horizonte, publicado no Jornal de Brasília, sob
o título "BH: 100 anos de horizonte".

Uma festa especial acontece neste fim
de ano em Minas Gerais. Hoje, Belo Hori
zonte comemora seus 100 anos. A festa,
que vem sendo· preparada há cinco anos,

além da beleza inequívoca, provoca recor
dações "e reflexõeS. Mais um exemplo de
cidade planejada, consti"Uída em um vale
sobre o pequeno arraial de Curral Del Rey,
Beagá, como é chamada pelos seus ínti
mos, foi criada para sediar o Governo do
Estado. Assim como a Capital Federal, na
Capital mineira o planejamento sobre pa
pei demonstrou ser falacioso. Mesmo an
tes da inauguração, relatos históricos dão
conta de que a ocupação da cidade não
poderia obedecer ao desenho idealizado.

Também como em Brasnia, aos operários
foram destinadas as áreas periféricas. Na parte
planejada, circundada pela Avenida do Contor
no, deveriam ficar os funcionários públicos, es
tudantes, prestadores de serviço a esta popula
ção. A ocupação da cidade, de fonna desorde
nada e desobediente, mais do que mostrar que
um planejamento urbano não se faz com "ex
posição de arquitetura", reafinna o sentido da
polis, onde o bem-estar coletivo é a prioridade.

Apresentada como uma cidade moder
na, onde deveriam morar não mais de 200
mil pessoas, Belo Horizonte tem hoje um
dos problemas mais graves da vida urbana,
localizado na ocupação perigosa de suas
montanhas. Muito distantes da modernida
de, as habitações em áreas de risco traçam
um horizonte menos primoroso, desumano,
mas absolutamente previsível, se a respon
sabilidade pública tivesse dotado BH de um
planejamento que não tentasse aprisionar,
ou negar, o crescimento de um centro geo
político, vocação natural de uma Capital.

Bem mais jovem que as outras gran
des metrópoles brasileiras, Belo Horizonte já
vive todos os problemas das grandes cida
des. O fato de ser considerada ainda uma
boa cidade para se viver, tendo, inclusive,
recebido prêmios por isso, ao contrário de
trazer alívio, deve suscitar preocupação por
parte de seus habitantes. Preocupação no
sentido de manter um nível de qualidade
que a vida urbana vem perdendo a cada dia.
A preparação para o Centenário e o cresci
mento visível da cidade parecem vir incutin
do em seus moradores, cada vez mais, este
olhar cauteloso com o crescimento desorde
nado. Uma cidade que perdeu o título de Ci
dade Jardim, viu cortada, pela ação voraz
da extração mineradora, parte da montanha
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que lhe'seNade moldura e símbOlo - a Ser- zonte também com a forte marca da sua
ra do Cúrral -, e hoje enfrenta um trânsito personalidade democrática e dos seus valo-
que caminha para ser tão feroz como os de res humanistas.
cidades bem maiores, não tem outra alterna- O Orçamento Participatívo é responsá-
tiva a que não seja pensar em si mesma. vel pela realização de obras prioritárias para

O elemento mais importante da cidade as populações mais carentes, tradicional-
é uma prática, uma atitude com a qual nós, mente relegadas à periferia, não apenas físi-
brasileiros, apenas começamos a nos acos- ca, mas da própria vida das cidades. o Orça-
tumar: a cidadania. Gostar de onde se vive; mento Participativo tem também o mérito de
exigir do Poder Público que a vida, ali, possa ser um exercício da prática democrática, de
ser boa; exigir de si mesmo e do vizinho o aproximar os moradores de suas regiões, e
cuidado com o espaço público. Esses são de levantar a discussão sobre O geral e o
elementos que hoje já soam familiares a particular em um espaço de convivência que
uma boa parte dos belorizontinos. é coletivo.

O costume da política brasileira, que não A apropriação da cidade por seus habi-
é diferente em Minas Gerais, de privatizar o tantes pode ser notada também no acesso a
público, tomou o vínculo de cidadania uma frá- festas e espaços públicos antes malestrutu-
gH lembrança. Preocupar-se com o País ou rados ou inexistentes. Organizar metodica-
com a cidade, até bem pouco tempo era visto mente festas populares e viabilizar e;:,paços
pelo homem comum como ·coisa de político·. de lazer fazem parte da função do adminis-
Os governos militares reforçaram este distan- trador público, uma dimensão da vida cultu-
ciamento, pois que ao mesmo tempo que re- ral necessária também a quem não pode pa-
primiram com violência as manifestações as- gar por ele.
pontâneas ou contrárias a eles, impuseram Com uma reduzida atividade industrial,
um afeto cívico artificial, que mais combina que se concentrou nas cidades vizinhas da
com o unifonne e a casema, e não com trajes Região Metropolitana, a Capital mineira já se
comuns de quem circula nas ruas. consolida como centro tecnológico na área

A democratização da política é inevita- de saúde. Busca expandir-se também como
velrnente acompanhada da democratização referência em outras tecnologias de ponta,
da vida. Só com a prática podernos perceber como a informática, e dá asas a uma voca-
o significado real de se viver de fonna demo- ção hoje incontestável de uma cidade produ-
crática. Os cidadãos brasileiros, que no final tora de eventos, negócios e cultura. Sediar o
da década de 70 ocuparam as ruas de suas Encontro das Américas, neste ano, foi certa-
capitais para exigir democracia, passaram mente importante para aumentar a projeção
depois a viver a experiência de eleger seus da cidade no cenário internacional, com es-
Prefeitos. Em Belo Horizonte, a administra- sas características.
ção de Patrus Ananias (1992-1996) foi, cer- Encontrar o seu caminho é fundamen-
tamente, um marco. Por meio de medidas tal para uma cidade. Se a cultura popular
que denotam opção política, Patrus deu um está correta, ao afirmar que a idade traz sa-
primeiro e importante passo para devolver bedoria, a centenária Beagá parece come-
Belo Horizonte a seus filhos. Foi, segura- morar seu aniversário despertando o cuida-
mente, um dos primeiros Prefeitos de Belo do mútuo entre a cidade e seus cidadãos.
Horizonte a govemar com a sua sensibilida- Belorizontinos, mineiros de outros interiores,
de pessoal, ao encontro da sensibilidade do imigrantes, brasileiros, enfim, todos os que a
povo da minha Capital, da Capital do meu escolheram, e por ela foram acolhidos, não
Estado. Patrus tinha a visão dos outros. Não devem se esquecer: quem mora na cidade é
precisava ser igual ao habitante da Capital, que a toma boa e bela.
mas vivia o seu sofrimento, as suas dificulda- Era o que tinha a dizer.
das. Fez um dos mais democráticos governos O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
da capital, tanto que não teve dificuldade algu- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'-s e Srs.
ma de eleger o seu vice, Célio de Castro, ou- Deputados, é com satisfação que registro o ato polí-
tro homem sensível, que govema Belo Hori- t!co realizado ontem, em Brasília, no Centro de Con-



o SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB de
Pernambuco.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Deputados, o Congresso Na
cional, ocupado nas últimas semanas em importan
tes decisões da vida nacional, vê-se envolvido numa
articulação sórdida e injusta, preparada na calada da
noite, com o objetivo maior de achincalhár a todos
que fazem parte desta Casa, do Poder Judiciário e
também'do próprio Governo.
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vençóes, quando do lançamento da candidatura do contrar nas praças, nas ruas, no .debate democráti-
Partido dos Trabalhadores à Presidência da Repúbli- co. Iremos disputar os votos. Iremos chamar os cida-
ca, apresentada aos demais partidos da Frente Po- dãos para juntos derrotarmos esse projeto neolibe-
pular Democrática, que se pretende construir para o ral, esse projeto dos ricos, dos banqueiros, dos lati-
pleito de 1998. fundiários, esse projeto que faz parte de uma articu-

Diferentemente de outros momentos, estamos lação internacional das elites que se globalizam con-
iniciando uma campanha com os pés no chão, com tra os interesses do povo brasileiro.
uma realidade que nos permite interpretá-Ia e trans- É essa a candidatura que saudamos neste mo-
formá-Ia, se tivermos competência. Ao contrário de mento e para a qual convocamos todos os brasilei-
1989, quando saímos lá de baixo e surpreendemos ros de todos os partidos, democratas, cidadãos com-
todo mundo, inclusive a nós mesmos, e de 1994, prometidos com uma nova Nação, um novo futuro,
quando saímos lá de cima e despencamos, agora a para efetivamente conduzir essa campanha. No nos-
realidade mostra outra característica: um partido e so sentimento, na mais intensa força da nossa alma,
uma liderança mais amadurecidos, experimentados essa campanha significará, sim, uma guerra cívica
pelos embates anteriores e uma realidade política e em defesa do País, da cidadania, dos direitos dos
social que mostra claramente que estamos diante de trabalhadores e da construção dê uma nova Nação,
uma grande oportunidade para a candidatura que contra esse processo de destruição, de desmoraliza-
Luiz Inácio Lula da Silva encarna por origem, por ção por que passamos, contra a negação da nossa
compromisso e por vida neste momento. Ele repre- cultura, contra a negação da nossa história, contra a
senta exatamente um Brasil que..está sendo gradati- negação do nosso futuro, contra o extermínio das
vamente massacrado e sacrificado, reproduzindo o potencialidades deste País.
sentimento de um País que precisa assumir a sua ci- Queremos afirmar que estamos dispostos a ir
dadania e os seus destinos.- Este País, com 500 às ruas e disputar. O ano de 1998 será um novo mo-
anos de história, 500 anos de dominação do mesmo mento, sem o otimismo exagerado de 1994, sem a in-
segmento social, pode experimentar neste ano uma genuidade de 1989, com os pés no chão, um olho no
campanha diferente. futuro e o coração plantado na luta do povo brasileiro.

Estamos anunciando que, a partir de janeiro, Lula, sem sombra de dúvida, irá surpreender,
invadiremos as ruas, os campos deste País. Vamos porque encama uma vontade de cidadanie. uma
para a guerra e é com essa disposição que está co- vontade de luta política que estava presente ontem
locada a disputa de 1998. Iremos disputar o voto de num ato envolvente, comovente, que nos encheu de
cada cidadão, porque o processo de destruição do esperanças e expectativas e que afirma com toda a
futuro deste País, o que representa o Governo Fer- sua vontade: vamos para a luta e vamos para ga-
nando Henrique Cardoso, não pode continuar. nhar, com Lula Presidente!

Saudamos neste momento os trabalhadores do Durante o discurso do Sr. Fernando
ABC que, simbolicamente, há vinte anos, começa- Ferro, o Sr José Lourenço, § 2fJ do artigo 18
vam essa movimentação que encarnou a mudança do Regimento Interno: deixa a cadeira da
política e social da sociedade deste País. Estão aí presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
de novo os metalúrgicos. Estão aí de novo os sem- Delgado, § 2 fJ do artigo 18 do Regimento In-
terra. Todos ontem no ato de lançamento da candi- temo.
datura de Lula, expressando exatamente essa von
tade de guerrear, de lutar para que essa candidatura
consiga efetivamente trazer um novo tempo, um
novo momento para .a vida do Brasil.

Foi importante a participação de Parlamentares,
de representações políticas do PDT, do PCdoB, do
PSB, do PMDB, do PSTU e demais lideranças da so
ciedade civil que ali se encontráram para registrar a
sua simpatia. Registro também a saudação carinhosa
do Senador Roberto Requião ao lançamento da candi
datura Lula. Isso, para nós, é um novo alento.

Estamos revigorados, com muito gás. Os go
vernistas não perdem por esperar. Iremos nos en-
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Não satisfeita em difamar, e às vezes até de Solicito aos nobres Deputados que a partir
acabar com a carreira de Parlamentares e ex-Parla- deste momento passem a falar por 3 minutos, cum-
mentares, parte da mídia nacional descarrega toda prindo esse tempo.
sua raiva contra o programa A Voz do Brasil. Um O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con-
programa que tem prestado há muito tempo um ex- cedo a palavra à Deputada Rita Camata, em permu-
traordinário trabalho de divulgação dos atos, dos tra- ta com o Deputado José Lourenço.
balhos desta Casa, do próprio Governo e agora do A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.
Poder Judiciário. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, inicial-

Nesta semana, Sr. Presidente, diretores de vá- mente agradeço ao Deputado José Lourenço por
rias emissoras de rádios importantes do País, a exem- essa permuta, permitindo-me fazer um registro nesta
pio da Rádio Bandeirantes, do Sistema Globo, da Rá- manhã, até porque estou indo para a Comissão de
dio Cidade, da Rádio Transamérica, entregaram ao Economia do Senado Federal.
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, SI":""Presidente, querotazer Um registro sobre o
um parecer questionando a veiculação do programa, editorial do Correio Braziliense de ontem, que aborda
corno se não fosse autorizado constitucionalmente. o trabalho infantil e mostra a preocupação que o mun-

Sr. Presidente, A V'oz do Brasil, criado no Go- do vive com mais de 250 milhões de crianças que es-
vemo Vargas, sobreviveu a muitas transformações tão trabalhando. Essa é uma realidade perversa, cruel.
políticas e institucionais ocorridas no País, tem servi- A nossa Constituição prevê a proibição do trabalho in-
do para informar às camadas mais necessitadas das fantil a menores de quatorze anos, salv~, na condição
populações, lá nos grotões, principalmente' na zona de aprendiz, mas no Brasil temos 2,7 milhões de crian-
1Jral, o que acontece nas ações governamentais e ças que trabalham. Nesse editorial, eles fazem saber
1"IOS Poderes Judiciário e Legislativo. que a Câmara dos Deputados tem dado a sua contri-

Essas rádios que desejam o fim de A Voz do buição pela erradicação do trabalho infantil.
Brasil esquecem que são concessionárias de canais Aprovamos, nessa semana, vários projetos
de comunicação. Se pensam ser donas desses ca- com essa característica, que procuram dar instru-
nais, estão enganadas, imensamente enganadas. mentos legais para que a criança possa permanecer
Elas têm o direito de explorar o serviço de radiodifu- na escola para receber formação, conhecimento in-
são, direito que pode ser questionado a partir do mo- telectual, para se desenvolver física e psicologica-
mento em que ferem essas concessões. Chegam mente. A criança não pode ser aviltada nesses direi-
essas emissoras, Sr. Presidente, ao absurdo de acu- tos, que são inerentes à sua idade, tendo de ir para
sar-nos de fazer autopromoção, com fins unicamen- o mercado de trabalho, principalmente o informal, a
te eleitorais, de termos apoio dos funcionários da fim de contribuir e, muitas vezes, para garantir a ren-
Radiobrás para manter a mordomia da comunicação da e a subsistência das suas famílias.
oficial, em defesa do corporativismo. Sr. Presidente, peço a publicação desse edito-

rial nos Anais da Casa.
Sr. Presidente, o Congresso Nacional não

pode calar, mas deve agir, porque essas emissoras Registro também que a Lei nº 9.534/97, do Re-
de rádio já exploram a sociedade como um todo e gistro Civil, é um outro trabalho desta Casa que bus-
não podem privá-Ia de ouvir o que acontece no Go- ca garantir a cidadania do brasileiro. Sem dúvida,
vemo e nos demais Poderes da União. esse é o primeiro passo para se garantir a cidadania

e a existência oficial dessas crianças que, muitas ve-
Peço a V. Ex!! que dê divulgação a este pronun- zes, nascem e morrem sem sequer terem oficial-

ciarnento e que o Congresso fique atento, principalmen- mente existido em nosso País.
te no recesso, para que esses gananciosos da comuni-
cação não tirem do povo o direito de ouvir a verdade. lativo~~ã~r~~~:~~ed~~a~é~~i~~~:~~nfae~e~s~~~~

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - V. EXª a todos os brasileiros: que o próximo Natal seja uma
será atendido nos termos regimentais. data de reunião, de confraternização e de solidarie-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - srªs e dade. Desejo que o fantasma do desemprego, da
Srs. Deputados, peço a compreensão de V. Ex!! para desagregação da família, da saúde precária, da ex-
o fato de que estamos terminando o Pequeno Expe- ploração da mão-de-obra infantil desapareça para
diente e a nobre Deputada Etevalda Grassi de Me- que os brasileiros possam conquistar mais saúde e
nezes, que é a primeira oradora do Grande Expe- mais dignidade no ano de 1998. Muita paz, fratemi-
diente, já está presente. dade e solidariedade para todos!
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São esses, Sr. Presidente, os votos que quero
deixar a todas as famílias brasileiras. .

EDITORIAL A QUE SE REFERE A
ORADORA:

TRABALHO INFANTIL

Já alcança 250 milhões em todo o mundo o nú
mero de crianças que trabalham, a grande maioria em
condições ilegais e exposta a graves riscos. Não se
trata de avaliação elaborada à base de aparências,
mas de inquérito social concluído pela recente confe
rência internacional sobre trabalho infantil, realizada
em Oslo, Noruega. Significa dizer que o problema não
é peculiar ao Brasil, mas de extensão planetária.

Porém, pelo fato de ser universal, não deve
aqui ser ignorado e posto ao largo de ações gover
namentais aptas a eliminá-lo em prazos aceitáveis.
É da consciência de semelhante realidade que se er
gue a decisão da Câmara dos Deputados de apro
var, de um só jorro legislativo, cinco projetos de lei
destinados à erradicação do trabalho infantil. A
Constituição (artigo 7º, inciso XXXIII) proíbe qual
quer tipo de trabalho a menores de 14 anos, salvo
na condição de aprendiz.

Não obstante o preceito constitucional nada
menos de 2,7 milhões de crianças, a maioria com
idade inferior a 10 anos, trabalham nos campos e
em fábricas nas cidades. São exploradas em tarefas
insalubres, penosas e capazes de comprometer em
definitivo a saúde. Quase sempre o sacrifício é feito
para que a família remunerada em função da produ
tividade, alcance o mínimo salarial indispensável à
garantia da sobrevivência. E, quando recebem algu
ma retribuição, é mediante quantias infamantes, ex
torsivas.

As disposições contidas nos projetos aprova
dos pela Câmara sem dúvida municiam o governo
de meios mais eficazes para enfrentar a situação. É
o caso da obrigatoriedade de certidão negativa, so
bre o uso de trabalho infantil, para que as empresas
possam habilitar-se em licitações abertas pelo go
verno. Também guarda a mesma virtude a exigência
de creches nos estabelecimentos com trinta ou mais
trabalhadoras acima de 16 anos.

O mesmo se pode dizer, agora na área crimi
nal, sobre o aumento das penalidades para quem
empregar de maneira ilegal e sob constrangimento
menores de 18 anos, jovens grávidas, índios e defi
cientes. E a introdução do chamado Regime de Tra
balho Educativo estabelece condição fundamental
para a profissionalização de adolescentes com mais
de 14 anos.

As -iniciativas da Câmara, embora adotadas
com exemplar inspiração na realidade visível, não
são suficientes para eliminar as iníquas, para não di
zer monstruosas, circunstâncias em que o trabalho
infantil é prestado neste país. Para além de ações
do gênero é indispensável elaborar e praticar uma
política de renda mínima, ao feitio do programa bol
sa-escola em execução no Distrito Federal. Só o so
corro financeiro às famílias abaixo da linha de pobre
za poderá levá-Ias a transferir do trabalho para a es
cola os filhos em idade infantil.

O SR. SfLVIO ABREU (Bloco/PDT - MG) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, infelizmente, não mais
constitui novidade reclamação acerca do péssimo
estado de conservação das estradas brasileiras.
Aliás, podemos dizer que existe um coro de vozes
solidárias em chamar a atenção das autoridades pú
blicas para o gravíssimo problema.

A infra-estrutura rodoviária brasileira, com o
J'}assar do tempo, abandona a condição de regular
para ser considerada em mau estado, o que, sem
sombra de dúvida, toma mais cara aos cofres públi
cos a recuperação dos trechos danificados.

Na verdade, se considerarmos que mais da
metade da carga produzida no País é transportada
pelo modo rodoviário, constitui verdadeiro paradoxo
a indiferença com que o setor vem sendo tratado go
verno após governo.

Para os usuários do sistema, o quadro também
se traduz em prejuízos. Estudos técnicos revelam
que as precárias condições das rodovias aumentam
em 56% os gastos com combustíveis, em 38% os
gastos com manutenção de caminhões e ônibus e, a
pior das estatísticas, elevam em 32% o número de
acidentes.

Em Minas Gerais, nobres colegas, a situação
não é diferente. A BR-267 transformou-se em verda
deiro calvário para os milhares de brasileiros que por
ela transitam diariamente. As péssimas condições de
tráfego, a sinalização deficiente e a falta de fiscaliza
ção apropriada fazem da rodovia uma armadilha letal.

No trecho que vai de Leopoldina a Juiz de
Fora, a ocorrência de acidentes chega. a tomar-se
corriqueira, tanto que a Rede Globo de Televisão já
transmitiu matéria, em âmbito nacional, acerca do
caos que parece estar ali imperando. A instalação de
uma montadora de veículos no município juiz-foren
se vem sobrecarregar o já intenso movimento na ro
dovia, principalmente com o aumento do quantitativo
de carretas em circulação.

O jornal A Região & Negócios, que circula na
Zona da Mata Sul de Minas Gerais, em edição de
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oito de novembro último, estampa na primeira pági
na foto de terrível-acidente envolvendo uma carreta
que transportava al.:ltomõvejs e um. veículo de ·P?<:
seio. O triste saldo foi a destruiçao deste último b

três vítimas com ferimentos generalizados. Lamenta
velmente, não poderia ser de outro modo. Uma rodo
via de tráfego intenso e sem área de escape não
tem muito a oferecer quando o assunto é condições
de segurança.

Lembramos, srªs e Srs. Oepulados, que a co
munidade diretamt::. ,tI'! aletada não se encontra indi
ferente a tais terríveis acontecimentos. Da mesma
maneira que esse estado de coisas não evoluiu da
noite para o dia, inúmeros apelos ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) vêm
senda feitos no sentido da execução de melhorias
que a BR-267 reclama. Houve até uma sugestão
para que a rodovia volte a ser fiscalizada pelo De
partamento de Estradas de Rodagem (DER) minei
ro, o que. pode significar uma administração mais
proximamente ligada aos problemas da estrada.

É preciso que o primeiro escalão do Governo,
neste caso o Ministério dos Transportes, dirija aten
ção especial à BR-267, a fim de fazer cessar aconte
cimentos trágicos e traumáticos para todos os Muni
cípios por ela cortados. Programas emergenciais
provam ser meros paliativos, o que reclamamos é
um planejamento sistematizado e contínuo de manu
tenção preventiva das rodovias brasileiras.

Considerando que o desenvolvimento regional
mostra-se o verdadeiro responsável pela geração de
riquezas que irão contribuir decisivamente para o
Brasil ser conduzido a seu destino de grande nação,
insistimos na urgente recuperação da BR-267, sob
pena de, em caso contrário, vermos esvaírem-se os
milhões de dólares empregados em sua construção,
para não falar na perda irreparável e inestimável de
vidas humanas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. TILDEN SANTIAGO (Bloco/PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, assim como fez o meu colega Fernando
Ferro, ocupo a tribuna para registrar o lançamento
da candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da
Siiva à Presidência da República. Isso ocorreu on
tem, em Brasília, estavam presentes os partjdos de
oposição e com significativa presença de repre
sentantes de setores da sociedade civil, especial
ment~ dos trabalhadores das centrais sindicais, do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da
Contag, dos movimentos das minorias. Apontado o
nome do Lula de uma maneira pública, explicitada a

sua candidatura, os partidos. de oposição têm um de
safio pela frente.

Em 1998, a conjuntura política será outra. Dispu
tamos com Lula em 1989 e em 1994. Aseampanhas
foram significativas do crescimento das forças demo
cráticas e populares, apesar de a Oposição não ter
chegado à Presidência da República com seu candida
to. Agora, a conjuntura é bem diversa daquela ocasião.
Diria até que, com a consol:dação do projeto neolibe
ral, via Governo Fernando Henrique, temos no Brasil a
tendência da cristalização de um projeto que traz a ini
qüidade. do capitalismo em termos nunca antes verifi
cados na história da humanidade.

Então, vejo que uma candidatura de oposição
nas eleições de 1998 tem de ganhar característica
de verdadeira resistência, no sentido profundo desse
termo, resistência no seio da sociedade.

A campanha de 1998 do companheiro I,..ula de
verá ser do estilo do movimento das diretas-já, do
movimento pela anistia, do movimento de 1946, pela
democratização do País, no estilo da campanha civi
lista de Rui Barbosa. Deverá ser um grande movi
mento social, com mobilização das forças vivas da
sociedade, para dar um basta aos desmandos e à
iniqüidade desse projeto neoliberal que só tem gera
do crise social, desemprego, fome e miséria para o
povo brasileiro, apesar da estabilidade da moeda.

O desejo que trago a público é o de que as
Oposições venham a consolidar campanha que rep
resente o início de uma verdadeira resistência ao
neoliberalismo globalizante, privatizante e que dete
riora a grandeza da família e Nação brasileiras.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a pãlavra ao nobre Deputado José Lourenço
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

Antes, porém, lembro aos Srs. Deputados que
o segundo orador inscrito do Grande Expediente já
se encontra presente.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Como
Líder~ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, um Parlamentar que faz oposição
ao Governo Federal, ao Governo do Estado da Ba
hia e ao Prefeito Laurindo Rios, que por sinal é meu
amigo, em discurso aqui na Câmara, fez acusações
levianas, sem qualquer base. Disse esse Parlamen
tar que foi efetuada a compra de quinhentas lâmpa
das, quando não existem quinhentos postes na cida
de. Lógico que ninguém vai comprar quinhentas lâm
padas para quinhentos postes. Compra-se um nú
mero maior de lâmpadas para substituir as queima-
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das e as demais ficam em estoque para serem utili-
zadas à medida que for neceesário.

Queto deixar claro que o Prefeito Laurindo Rios é
um homem sério, digno, e vem fazendo, ao longo de
seus mandatos - já foi Prefeito anteriormente -, admi
nistrações sérias. Foi S. 8(-l quem viabilizou a emanci
pação política de Quixabeira e quem implantou toda a
infra-estrutura de saneamento básico, o calçamento da
cidade, além de muitas outras obras, que tomam Qui
xabeira, um Município pobre do Nordeste, um dos
mais bem estruturados na região.

Portanto, quero congratular-me com o Prefeito
Laurindo Rios e solicitar a esse colega Deputado, da
bancada do Estado da Bahia, que certamente me
ouve do seu gabinete, que deixe esse tipo de ação
política para os Vereadores. Não devemos trazer as
sunto dessa natureza para a Câmara dos Deputa
dos, onde devemos tratar de temas também munici
pais e estaduais, mas devemos, primeiramente, tra
.tar com maior atenção dos assuntos que envolvem G

interesse nacional.
Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, de

sejar a V. Ex!! e a todos os colegas, sem distinção,
um bom Natal e muitas felicidades, ao tempo em
que aproveito para desejar a todos os brasileiros - e
sobretudo a todos os baianos - um Natal alegre e
um ano novo grandioso.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Em
nome da Presidência, agradeço a V. Exi e retribuo
os votos formulados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim,
que usará o restante do tempo destinado à Lideran
ça do PFL.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.)
- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, reunidas, a
Comissão de Educação e a Comissão de Ciências e
Tecnologia, receberam em audiência o Ministro Pau
lo Renato Souza, que fez uma exposição, como
sempre, objetiva e concisa. "

" Na oportunidade, embora tenha sido escolhido
para comentar a exposição do Sr. Ministro, também
em razão do adiantado da hora, preferi não fazê-lo,
até porque, naquele mesmo horário, a Comissão de
Constituição, Justiça e de Redação estava reunida
para discutir matéria previdenciária.

Hoje, entretanto, quero fazer referência a dois
ou três pontos da exposição do Sr. Ministro. Um de
les é sobre o programa "O Brasil quer toda criança
na escola". Não tenho a menor dúvida - e já disse
isso de público - de que o Ministro Paulo Renato
está no rumo certo da educação; talvez, apenas um
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. .
ou outro procedimento possa ser discutido. Sugiro a
-S. Exique" esse programa seja prioritariamento im
plementado no Nordeste, que tem uma situação de
crescentes dificuldades, sobretudo, agora, diante
das ameaças do fenômeno EI Nino. "

Sr. Presidente, quero congratular-me com o Mi
nistro Paulo Renato pelo seu gesto de homologar a
polêmica decisão majoritária do Conselho Nacional
da Educação que transforma a Faculdade Arlhembi
Morumbi em universidade.

Dentro do contexto cultural que enfoca as uni
versidades particulares criadas no Brasil, nos últimos'
vinte anos, não tenho a menor dúvida de que o perfil
do Prof. Gabriel Rodrigues se adequa exatamente
às exigências do Ministro no sentido de que a dire
ção da universidade trabalhe em regime de dedica
ção exclusiva, ou seja, voltada tão-somente para a
instituição, sem quaisquer outros afazeres. Parece
me que o Prof. Gabriel Rodrigues, por si só, é uma
garantia de que a universidade Anhembi-Morumbi,
recém-criada, será realmente um penhor de qualida
de e de credibilidade do ensino, preocupada em do
tar as gerações de diploma, conhecimento e qualif;
cação profissional condigna para o exercício da pro
fissão em nossa sociedade.

O Prof. Gabriel Rodrigues é um homem que
vive 24 horas por dia dedicado à educação; tem o
biotipo do educador e é apaixonado pelo que faz.
Tenho certeza de que corresponderá a essa deter
minação do Sr. Ministro em conceder a qualificação
de universidade, apesar das divergências surgidas
no âmbito do Conselho, que extrapolaram, inclusive
de maneira injusta, para a imprensa brasileira.

Era o que tinha dizer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Com a
palavra o Sr. Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na manhã de
hoje, em Fortaleza, os trabalhadores rurais que es-

. tão ocupandp a avenida Bezerra de Menezes, desde
o dia 6 de janeiro, foram cercados por mais de mil
policiais. A polícia assim agiu para impedir que a so
ciedade fortalezense forneça água e alimentos para
as 2 mil e 700 famílias de trabalhadores rurais acam
padas na estrada.

O Sr. Governador Tasso Jereissati tem coibido
o fornecimento de alimentos e de condições míni
mas de sobrevivência para aqueles trabalhadores.
Eles estão acampados em frente à Secretaria de
Agricultura, órgão que tem vasta área de terras e de
galpões em que acoberta cavalos, porcos e galinhas
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- mas não é permitido aos trabalhadores entrarem
ali. É lastimável.

Estamos femendo o pior, porque existem mais
de mil policiais armados de escopetas, de rifles, de
cães e de uma série de mecanismos e, a qualquer
momento, poderá haver um massacre dentro da ci
dade de Fortaleza. O Sr. Governador está fazendo
isso para obrigar 2 mil e 700 pais de família a deixa
rem a Capital. Segundo S. Exª, o acampamento suja
a cidade, envergonhando o Governo perante os tu
ristas que vêm passar o natal em Fortaleza.

Ora, o natal é de todo mundo, é do povo cris
tão e é também dos trabalhadores rurais do Ceará e
do Nordeste do Brasil.

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, sem dúvida o ano de 1997 não foi bom
para os trabalhadores, tampouco para o Brasil.

As mudanças estabelecidas pelo Governa Fer
nando Henrique Cardoso retiraram direitos dos traba
lhadores e verbas dos Municípios, cortaram investi
mentos do setor social, da saúde e da educação. Além
disso, nosso patrimônio público foi vendido a preço vil.

Por tudo isso, repito, 1997 não foi um bom ano
para os brasileiros, para a Nação.

Sr. Presidente, estamos às vésperas do natal,
época de renovar as esperanças, de pensar em paz,
e os trabalhadores brasileiros começaram, a partir
de São Bernardo, a refletir sobre os velhos métodos
de levar o País a um rumo melhor, ou seja, sobre a
mobilização da sociedade e dos trabalhadores.

É essa a tarefa que os trabalhadores e o povo
brasileiro terão no ano de 1998. As eleições, com
certeza, culminarão em um processo político capaz
de pôr o Brasil no rumo certo, fazendo com que nos
sas autoridades, nosso Governo pense em um Brasil
melhor para os brasileiros, com paz, com justiça so
cial, com bem comum.

É o que caracterizou ontem os democratas, os
socialistas, por ocasião do lançamento da candidatu- .
ra de Lula à Presidência. Portanto, o povo brasileiro
terá de se mobilizar para não aceitar que o nosso
Brasil seja apenas um Brasil de poucos.

Queremos um Brasil dos 160 milhões de brasi
leiros e lutar por isso é a tarefa dos democratas, dos
trabalhadores e dos socialistas.

Sr. Presidente, a Comissão do Trabalho, Admi
nistração e Serviço Público desta Casa aprovou, em
sua reunião de quarta-feira, o Substitutivo ao Projeto
de Lei nº 913, de 1991, propondo nova legislação
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS. Esse projeto tramitava há 4 anos no Senado
e na Câmara, já tendo a ele apensados eutros 101
projetos, todos tratando do mesmo tema.

As principais inovações introduzidas em rela
ção à legislação do FGTS são: competência do Con
selho Curador para fixar a remuneração adicional
para as contas vinculadas, permitindo, assim, que se
aumente a remuneração das contas, hoje de apenas
3% ao ano; regulamentação do direito dos emprega
dos domésticos ao fundo de Garantia, passando o
empregador a ter o direito de deduzir, da base de
cálculo do imposto de renda devido, as despesas
com o recolhimento do FGTS de seus empregados;
os recursos do FGTS passam a financiar exclusiva
mente investimentos em habitação e saneamento,
_havendo preferência para projetos que atendam be
neficiários com renda familiar de até 3 salários míni
mos; revisão integral das penalidades e multas exis
tentes, com o objetivo de reduzir a sonegação; ex
tensão do direito ao saque nos casos de depend
entes acometidos por neoplasias malignas (câncer)
ou Aids, hoje restrito somente ao titular da conta.

O FGTS reúne, hoje, um patrimônio estimado
em cerca de R$60 bilhões, o qual, em última instân
cia, é propriedade de dezenas de milhões de traba
lhadores, que são titulares de 70 milhões de contas
vinculadas. Espelhando a desigual distribuição de
salários prevalecente no País, bem como a relação
inversa entre a rotatividade de mão-de-obra e nível
de qualidade da força de trabalho, esse imenso patri
mônio é também desigualmente distribuído entre as
contas vinculadas: em fevereiro de 1997, enquanto
75% das contas, com saldos que não ultrapassavam
dois salários mínimos, apropriavam-se de apenas
3,5% do total dos recursos do Fundo, as contas vincu
ladas com saldos acima de dez salários mínimos, rep
resentando 11% do número total, abocanhavam nada
menos do que 86% do montante de recursos.

Dos R$60 bilhões que compõem o patrimônio
do FGTS, cerca de 80% estão aplicados em opera
ções de crédito contratadas pela Caixa Econômica
Federal, na qualidade de Agente Operador, destina
das às áreas de habitação popular, saneamento e
infra-estrutura.

Infelizmente, não foi possível introduzir, no
substitutivo, a proposta da CUT, dos trabalhadores e
do Partido dos Trabalhadores que era a de que o
Conselho Curador tivesse uma gestão tripartite,
igualmente partilhada entre Governo, trabalhadores
e empregadores, com um rodízio em sua coordena
ção. Essa proposta representaria um inegável avan
ço na gestão dos recursos do FGTS, a exemplo do
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que já vem existindo com o Codefat, que·possui
.esse tipo d.e gestão e vem apresentando excefentes
resultados.

De qualquer maneira, Sr. Presidente e nobres
colegas, creio que avançamos substancialmente no
que diz respeito a pontos importantes do FGTS, pos
sibilitando que, a partir da aprovação da nova legis
lação, possa a sociedade ter maior clareza sobre os
trabalhos do Fundo e a destinação dos seus recur
sos, que deverão, prioritariamente, atender à popula
ção de renda familiar até 3 salários mínimos.

Aproveito a oportunidade para desejar a todos
os brasileiros, a todos os funcionários desta Casa e
a todos os Parlamentares votos de boas festas, de
um feliz natal, e que o ano novo encha nossos espí
ritos de esperanças.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - A Pre
sidência agradece a V. ExB a gentileza.

Concedo a palavra ao nobre Deputados Eurí
pedes Miranda.

O SR. EURípEDES MIRANDA (BlocoIPDT 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr'ls e Srs. Deputados,.a segurança pública no
País parece rumar em direção à catástrofe. Em Ron
dônia a situação não é diferente dos demais Estados
brasileiros. Os cidadãos que ali residem têm de con
viver diutumamente com a ameaça das gangues de
bandidos e das quadrilhas de narcotraficantes. O co
mércio vive assustado com a onda de assaltos, os
professores e alunos estão sempre assustados com
a impertinência dos delinqüentes.

É inadmissível que o Ministério da Justiça siga
indiferente a esse estado de coisas. As polícias fe
deral e estaduais há muito parecem ter sido abando
nadas à sua própria sorte. Como esperar que te
nham bom desempenho diante da criminalidade sem
a proteção e os eq!Jipamentos adequados? Enquan
to os grandes marginais empunham armas moder
nas, circulam em carros novos e em aviões particu
lares esbanjando dinheiro, as forças policiais detêm
obsoletos revólveres calibre 38 - às vezes nem dispõ
em de munição -, e Iocomovem-se, quando há com
bustível, em viaturas em péssimo estado de conserva
ção. No que respeita aos bandidos de menor prestígio,
seguem impunes, dada a dificuldade que a polícia en
contra também para fazer a identificação.

A própria localização geográfica de Rondônia
embaraça o trabalho de apuração dos delitos. A divi
sa com três Estados, Amazonas, Acre e Mato Gros
so, e a fronteira com a Bolívia facilitam as fugas.

A Delegacia de Homicídios de Porto Velho está
sempre a registrar assassinatos. É um número alar-

mante e, segundo o titular da OH, a maior parte das
ocolJ'ências dé-Od por motivos fúteis,quasesempre
regadas a rfiuita bebida alcoólica. .

Foi exatamente o caso do recente desapareci
mento do agente da Polícia Civil Edmundo Ferreira
Lima Filho, de :aO anos. O policial foi covardemente
atingido por trás, com um tiro no pescoço, em conse
qQêncla da cobiça de um marginal por seu revólver.
Enquanto a vítima agonizava, o bandido e seu com
parsa roubaram a arma.

Srs. Deputados, é a banalização da violência.
Lamentavelmente, nas demais delegacias - da
Criança, da Mulher, de Roubos e Furtos de Veículos
- o quadro não se revela menos grave. A sociedade,
à mercê da violência, parece intimidar-se e não de
nuncia os delitos, ou, quando Q faz, não se empenha
muito em dar detalhes para o possível esclarecimen
to. De outra parte, a polícia não tem como apresen
tar resultados imediatos.

A arrecadação do Estado mal cobre a folha de
pagamento dos servidores públicos, razão pela qual
entendemos que passou a hora de o Ministério da
Justiça alocar recursos destinados ao combate da
criminalidade. .. .

O Estado possui um excelente Secretário de
Segurança, da mesma forma que o quadro de poli
ciais é composto de pessoas preparadas para a fun
ção, faltando apenas meios para que possam de
sempenhar melhor suas funções. Urge que o Gover
no Federal, por seu Ministério da Justiça, empenhe
se em agir para reverter tão grave quadro. Os cida
dãos rondonienses merecem e reclamam atenção.

Também aproveito a oportunidade para desejar
a todos os funcionários desta Casa, a todos os Par
lamentares, ao povo rondoniense, enfim, a todos os
brasileiros um ano novo com justiça social.

Sr. Presidente, que no próximo ano possamos
refletir, nesta Casa, verdadeiramente o desejo e a
vontade do povo brasileiro.

O SR. CONFÚCIO MOURA .(BIOeoIPMOB '
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr'ls e Srs. Deputados, 1997, segundo os enten
didos, foi ano em que os laticínios brasileiros tiveram
a maior crise econômica.

A desaceleração dessa atividade é explicada
pela entrada, no Brasil, de derivados do leite via
Mercosul, vindos principalmente do Uruguai e da Ar
gentina. Mas até aí tudo estaria bem, se não entras
sem também, de maneira desleal, produtos lácteos
vindos de países não-membros do Mercosul, inclusi
ve sob suspeição quanto à qualidade do uso huma-
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no, criando verdadeiras empresas clandestinas de
trocas de embalagens, rótulos e prazos de vencimento.

. Somados a esses argumentos, há também ou
tros, de natureza cultural, como o de que a produtivi
dade leiteira da vaca brasileira está em torno de 3 li
tros por dia, enquanto a vaca argentina produz na
ordem de 20 litros por dia. Logicamente, precisamos
melhorar muito.

Aí está a grande diferença: vários fatores,
como sanidade genética e nutrição, colocam-nos em
posição subalterna perante a concorrência interna
cional. Vem a pergunta: nosso leite precisa de subsí
dio ou proteção?

É claro que precisa, e essa proteção deve ser
cautelosa, cOI)1 prazo e política pública para o setor,
bem definida, com crédito e assistência, para que nos
sas empresas possam emergir desse estágio primitivo
para urna nova fase de pensamento diferenciado e
moderno, em que a qualidade seja o carro-ehefe.

Os Governos Estaduais precisam evoluir e va
lorizar o emprego rural, estimular a renda e proteger
o produtor, nesta fase histórica, e, antes de tudo, de
sopilar o setor das tributações pesadas e desneces
sárias, como, por exemplo, o ICMS, porque de um
jeito ou de outro ele retoma aos cofres do Estado
quando o dinheiro do produtor entra na farmácia, no
mercado, na compra da vacina ou do sal mineral.

Vender leite a 10 centavos o litro não cobre os
custos de produção, e no caso de Rondônia, o Esta
do que represento, essa economia gera mil empre
gos nos 50 laticínios e 25 mil rurais, diretos e indire
tos. Isso, Sr. Presidente, é muito importante. Desem
prego não é moda; é, isto sim, um tremendo nó que
teremos que desatar, neste mundo moderno de ve
lhos hábitos, velhos costumes e velhas culturas.

Encerro, Sr. Presidente, clamando ao Ministé
rio da Agricultura e aos Governadores de Estado,
para que criem políticas facilitadoras da produção
leiteira e não permitam que a burocracia vença a to
dos. Por que tanta demora, já que é do conhecimen
to de todos que a situação do leite brasileiro é de
profunda crise?

Por que as medidas do Governo são tão tar
dias, quando poderiam ser justamente o contrário?

Aponto a solução do ICMS para os Estados
como a medida mais urgente e necessária para via
bilizar a produção leiteira nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, com o encerramento da
sessão legislativa de 1997, como nos anos prece-

dentes, assumo a tribuna para prestar contas ao
povo paraibano - meus amigos, concidadãos, eleito
res, aqueles que me honraram com sua escolha
para representá-los no Congresso Nacional - das ati
vidades com que procurei retribuir-lhes a confiança.

Procurei trazer sempre comigo, desde que
aportei nesta Casa, em 1995, como inspiração cons
tante, o espírito do povo nordestino, sua coragem e
simplicidade, o olhar fraterno e solidário que escon
de o sofrimento de almas crestadas no sol inclem
ente, curtidas, como registrou magistralmente o poe
ta, sem no entanto perderem jamais a sensibilidade
que distingue e exalta a condição humana.

Quero, antes de tudo e ainda mais uma vez,
expressar a homenagem a um desses homens, em
especial aquele a quem dediquei o meu mandato
nesta Legislatura, cuja lembrança me acompanha
quotidianamente, em cada pronunciamento, cada
reunião, ao assinar cada proposta, ao debater, ao
discutir, ao analisar e votar as matérias com que te
mos decidido os rumos desta nação: meu pai, Dr.
José Lucas Gaudêncio, falecido em fevereiro de
1995, modelo de integridade, honradez, responsabi
lidade e zelo profissional, estímulo perene de meu
trabalho, paradigma de meus atos.

Entendo também pertinente rememorar, neste
momento, as propostas de emendas à Constituição
e projetos de lei que houve por bem submeter à
apreciação da Câmara nos anos de 1995 e 1996.

Com a Proposta de Emenda à Constituição 
PEC n° 94/95, que estabelece critérios para a reali
zação de. investimentos em obras públicas, nos três
níveis de governo, procurei dar solução ao problema
das obras inacabadas, que se transformam em sor
vedouro do dinheiro público. Pela proposta, na lei or
çamentária a programação de investimentos destina
dos à realização ou à restauração de obras públicas,
no âmbito de cada órgão ou entidade da administra
ção, somente poderá incluir novos projetos depois
de se terem contemplado adequadamente os que já
estão em andamento, e também fica proibido o início
de novas obras, sem que estejam assegurados os
recursos necessários à sua conclusão.

A PEC n° 101/95, que modifica o instituto da
imunidade parlamentar, foi minha resposta à ques
tão dos maus Parlamentares, aqueles que praticam
crimes comuns e depois procuram esconder-se sob
o manto da imunidade constitucional para fugirem à
responsabilidade. Propus, assim, que se extinguisse
a chamada imunidade processual para crimes co
muns, de forma que o Deputado ou Senador possa
responder às acusações de que seja objeto, perante
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O STF, sem necessidade de licença prévia da Casa somente o Nordeste do País, mas também parte do
Legislativa a que pertence. 1)008"de~Minas Gerais.

. Com a PEC n° 114/95 visava equiparar os tra- Apresentei, ainda, na presente sessão legislati-
balhadores de microempresas com até cinco empre- va, duas indicações: a primeira, sugerindo ao Minis-
gados à categoria dos trabalhadores domésticos, as- tério da Previdência e Assistência Social a instala-
segurando-lhes também o direito previsto no inciso 11 ção de um posto do INSS em Sumé, na Paraíba; e a
do art. 7° da Lei Maior, o Fundo de Garantia do Tem- outra, lembrando a necessidade de divulgação am-
po de Serviço. Com isso, pretendo garantir a formali- pia, nos meios de comunicação, dos aspectos da re-
zação de milhões de empregos, permitir ao micro- forma da Previdência e dos direitos previdenciários
empresário regularizar a situação dos trabalhadores previstos na legislação em vigor, de forma a esclare-
que hoje estão na ilegalidade e ainda estimular no- cer a população a respeito de sua importância.
vos empreendimentos.· Solicitei, mediante requerimentos de informaçõ-

A PEC n° 433, que apresentei no ano de 1996, es, esclarecimentos sobre a extinção do Centro de
objetiva proibir a divulgação de resultados de pes- Processamento e Serviços de Comunicações _ CE-
quisas prévias eleitorais, nos meios de comunicação SEC, do Banco do Brasil, em Campina Grande.
de massa, a partir do trigésimo dia anterior à realiza- Atento às dificuldades de que têm reclamado os Srs.
ção dos pleitos, com o fito de evitar possíveis mani- Prefeitos, em face da redução das receitas locais,
pulações de resultados. provocada pelo desvio de parte dos recursos do

O Projeto de Lei Complementar n° 78, que Fundo de Participação dos Municípios _ FPM, para
trouxe ao exame dos nobres Deputados em 1996, engordar o Fundo de Estabilização Fiscai _ FEF, so-
estabelece prazo para pagamento do ICMS de com- licitei informações ao Sr. Ministro da Fazenda a res-
petência dos Estados e do Distrito Federal. O Proje- peito dos repasses do FPM.
to de Lei n° 554/95, que dilata os prazos de parcela- Solicitei, também, a realização de 3udiência
mento dos débitos das Prefeituras municipais com a pública na Câmara, para inquirir o diretor-geral do
Previdência, procura tomar administráveis localida- Departamento de Aviação Civil _ DAC, e o presiden-
des hoje sufocadas sob o peso incomensurável de te da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeropor-
dívidas cujo montante supera, em muito, sua capaci- tuária _ INFRAERO, a respeito da segurança dos
dade normal de pagamento. aeroportos e das condições de manutenção das°PL n° 774/95 torna obrigatório o uso do cinto aeronaves brasileiras.
de segurança em todo o País, procurando instituir Com o objetivo de orientar os trabalhadores
mecanismo de segurança no trânsito cuja eficácia já sem terra das comunidades de Areia, Pilões, Serra-
fora assaz comprovada pela experiência de outros ria e adjacências, bem como milhares de famílias de
países. Essa idéia, inclusive, foi acolhida pelo novo trabalhadores rurais que, em todo o País, aguardam
Código de Trânsito, aprovado recentemente. solução para os processos de desapropriação em

Apresentei, ainda, os Projetos de Lei nOs trâmite naquele órgão, solicitei informações, tam-
1.524/96, que dispõe sobre o prazo para o paga- bém, ao Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
mento do IPI; 2.245/96, que cria área de livre comér- particularmente a respeito das terras pertencentes à
cio em Cabedelo, na Paraíba, e 2.429/96, que edita usina Santa Maria.
normas regulamentares para a realização de pesqui- Consciente de que a base do trabalho parlamen-
sas eleitorais. tar, não por mera questão semântica, mas por imposi-

Em seguimento a esses trabalhos, trouxe ao ção das regras democráticas, reside exatamente no
exame do Congresso, já no ano de 1997, projeto de debate, nas discussões, na troca de idéias e informa-
lei concedendo a isenção do IPI, nas aquisições de ções, enfim, procurei, também, este ano, fazer-me pre-
ambulâncias por instituições de assistência social sente à tribuna amiúde, para, em mais de 60 pronun-
sem fins lucrativos e por Prefeituras municipais. Pro- ciamentos, tratar de temas que julgo de grande rele-
pus, também, a isenção do Imposto Territorial Rural vância para o desenvolvimento, não só da Paraíba,
_ ITR, para os contribuintes da região do polígono mas, de todo o Nordeste e de todo o Brasil.
das secas, nos anos em que o índice pluviométrico Procurei destacar, neste plenário, a importân-
da microrregião em que se situar o imóvel rural não cia da criação da Universidade Federal de Campina
ultrapassar quatrocentos milímetros. Tenho, com tal Grande, com o desmembramento da Universidade
projeto, o intento de minorar as dificuldades financei· Federal da Paraíba. Lamentei a lentidão do processo
ras do produtor rural do semi-árido, que abrange não no Ministério da Educação e apelei para o Sr. Minis-
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tro no sentido de que providenciasse a sua conclu
são. Analisei, também, o problema do exame vesti
bular .para ingresso nas uníversidades, procurando
encontrar alternativas que ampliem o acesso de nos
sos jovens ao ensino superior.

Preocupado com a situação da Paraíba, no
que tange à questão da exploração de crianças no
trabalho, prática que compromete seriamente o seu
desenvolvimento físico e psicossocial, exortei o Go
verno a estender o Programa de Erradicação do Tra
balho Infantil, do Ministério da Previdência e Assis
tência Sociat, aos Municípios de Pocinhos, Olivedos,
Soledade, São Vicente do Seridó, Cubati, Nova Pal
meira, Baraúnas, Cuité, Picuí, Barra de Santa Rosa,
Juazeirinho, Remígio, Algodão de Jandaíra, Nova
Floresta, Pedra Lavrada e Teixeira, entre outros no Es
tado, enfatizando a procura por soluções para a pobre
za, que considero uma das principais causas da entra
da de adolescentes e crianças no mercado, quando
deveriam estar-se dedicando aos estudos e à prepara
ção para uma vida profissional mais digna, no futuro.

Lembrei que a utilização de mão-de-obra infan
til na cultura do sisal, por exemplo, tomou-se ques
tão de sobrevivência, para o povo daquela região, e
a única forma de se combater essa prática com efi
cácia é a instituição de auxílio financeiro, possibili
tando às crianças de 7 a 14 anos a permanência na
escola, em lugar de terem de trabalhar para contri
buir com o sustento da família.

Não me esqueceram as conseqüências do fe
nômeno climático conhecido como EI Nino sobre a
região Nordeste, prolongando a seca. Acentuei o
fato de que os habitantes do semi-árido paraibano,
além da fome, estão também passando sede, de
maneira que precisam urgentemente de medidas
que possam atenuar seus sofrimentos. Ao solicitar
do ilustre Líder do PFL na Câmara, Deputado Ino
cêncio Oliveira, providências que apressassem a
instalação da Comissão Externa criada na Casa
para acompanhar e oferecer alternativas de sobrevi
vência aos atingidos pelo fenômeno, exortei, tam
bém, incisivamente, o Governo Federal a destinar
lhes maior atenção, não atendendo exclusivamente
à solução da crise financeira.

Reiteradamente manifestei meu inconformismo
com a decisão do Banco do Brasil de encerrar as atM
dades do Cesec em Campina Grande. Fiz lembrar à
presidência da instituição os efeitos que a medida po
deria acarretar sobre a economia do município, com a
extinção de um grande número de postos de trabalho,
diretos e indiretos, e o desaquecimento ainda maior
das atividades, mais grave em época de crise.

Em comentário a entrevista concedida pela
economista Lena Lavinas, do Ipea, à revista Veja,
bem como da matéria public8da no jornal Gazeta Mer
cantil a respeito da influência da educação no perfil da
distribuição de renda, expus o que tem sido urna das
minhas maiores preocupações com a realidade brasi
leira: as desigualdades regionais. A propósito desse
mesmo tema, ainda, lembrei as palavras do Papa João
Paulo 11, quando de sua chegada ao Rio de Janeiro,
quando lamentou nossos desequilíbrios sociais.

Apelei, também, para o Exmo Sr. Presidente da
República e para o Ministro da Previdência Social no
sentido de se encontrarem soluções para o endivida
mento dos municípios, sufocados por débitos con
traídos em administrações anteriores, sugerindo fos
se-lhes facultada a renegociação em condições se
melhantes às concedidas aos Estados, cujos prazos
chegam a 30 anos.

Solicitei ao Banco do Brasil a instituição de linhas
de financiamento' para o plantio de maracujá de se
queiro, na região de Nova Floresta, bem assim a inter
veniência do Vice-Presidente da República junto àque
la instituição, para atender reivindicações dos peque
nos fruticultores que ali trabalhame produzem.

Defendi o projeto de transposição de águas do
rio São Francisco, de forma a beneficiar as áreas
mais secas do semi-árido nordestino. Solicitei provi
dências do Governo Federal para a solução dos pro
blemas dos bataticultores do Estado da Paraíba, en
tre as quais sugeri a isenção do ICMS e outros im
postos, a anistia de débitos referentes ao ano de
1997, a instituição de subsídios para o preço e o fi
nanciamento da construção de uma indústria de
transformação do produto, para facilitar sua coloca
ção em outros mercados.

Alertei, desta tribuna, para a urgência de se apro
varem as reformas constitucionais muito antes de se
configurar a crise financeira do sudeste asiático, que
hoje tanta angústia tem trazido aos brasileiros, com as
perspectivas de retrocesso no panorama do controle
monetário. Destaquei, na mesma ocasião, a necessi
dade de se encontrarem meios de implantar, efetiva
mente, o conceito de municipalização da saúde, com
uma ação mais concreta no combate a epidemias que
têm mostrado tendência de recrudescimento, corno a
dengue e a doença de Chagas.

Denunciei o duro golpe sofrido pela economia
de Campina Grande, com o fechamento da indústria
de calçados Azaléia. Preveni, também, para as pos
síveis conseqüências catastróficas que poderiam ad
vir com a decisão de fazer incidir sobre o preço da
ração animal o valor do ICMS.
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Em IíOme dos consumidores brasileiros, afertei
o Governo e o Congresso para a necessidade de se
dar um fim ~ farra dos planos de saúpe, à sua liber
dade para aumentar mensalidades, impor carências
absurdas ou ignorar doenças preexistentes. Manifes
tei, igualmente, meu inconformismo com a inexistên
cia de planos de saúde acessíveis à população po
bre, que fica, então, sujeita ao sistema público, com
as deficiências que todos conhecemos.

Denunciei, ainda, em diversas ocasiões, os
prejuízos causados pelo FEF às finanças dos muni
cípios, .sugerindo emenda à proposta de sua prorro
gação no sentido de excluir a contribuição dos muni
cípios considerados pobres aqueles cuja participa
ção dos repasses do FPM nas receitas totais supere
os 70%.

Registrei acontecimentos festivos e datas mar
cantes no contexto paraibano, nordestino e brasilei
ro, como os 300 anos de fundação e 133 de emanci
pação política do Município de Campina Grande, os
37 anos de emancipação da cidade de Serra Bran
ca, o 125º aniversário do Município de Monteiro, o
aniversário de fundação do jornal O Norte, da Paraí
ba, o 152 aniversário de instalação do Banco do Nor
deste no Município de Sumé, os 78 anos do Jornal
do Commercio, de Pernambuco, os 40 anos do jor
nal Diário da Borborema _ o primeiro editado no in
terior do Nordeste _ e a passagem do Dia do Traba
lhador, destacando o encontro promovido pela Fetag
na cidade de Mamanguape, entre outros.

Registrei, igualmente, a realização da XVIII Se
mana do Advogado, em Campina Grande, destacan
do a homenagem prestada ao advogado Octávio
Amorim e congratulando o presidente da Associação
dos Advogados daquela cidade, José Araújo, pelo
sucesso do evento.

Voltando ao tema do ITR, solicitei ao Ministro da
Fazenda, Pedro Malan, a prorrogação do seu prazo de
recolhimento, no exercício de 1997, em face da ausên
cia de informações a esse respeito, que tem dificultado
o cumprimento das normas por parte de grande núme
ro de proprietários do Estado da Paraíba.

Procurei, enfim, comentar e trazer a debate
tudo o que julguei relevante, da emenda da reeleição
ao abastecimento de água em municípios da Paraí
ba, à extensão do Programa Comunidade Solidária
ao semi-árido paraibano, aos salários dos servidores
públicos _ sem reajustes há quase três anos _, exor
tando, ainda, o Governo a que ajudasse os peque
nos e microempresários, para que instituísse políti
cas agrícolas propícias ao aumento da produção,
para que destinasse recursos orçamentários a um

programa-de oferta de empregos aos desassistidos,
em regiões pobres, ou paril que se dedicasse à im
plementação de reformas no Código Penal, de ma
neira a reverter a tendência de crescimento que se
observa nos índices de criminalidade.

As emendas que apresentei ao Orçamento Ge
rai da União, vinte ao todo, num montante global de
remanejamento de despesas da ordem de um mi
lhão e meio de reais, perpassaram sempre pela in
quietação com as comunidades mais pobres e ca
rentes do meu Estado.

Procurei, assim, destinar recursos para obras
absolutamente necessárias, como a construção de
hospital em Montadas, ampliação de barragem em
Congo, implantação de saneamento básico em Coxi
xola, melhora das condições habitaciC?nais em áreas
urbanas e rurais de Baraúnas, Caturité, Monteiro,
Parari, Remígio, Boqueirão, Queimadas, Areal e
Gu~ão, e outras em benefício das populações de
Cabaceiras, Emas, ,Fagundes, Serra Branca, São
João do Cariri, Olivedos, Sumé e São Sebastião do
Umbuzeiro, além de obras já em andamento em Mu
nicípios como Camalaú, Catingueira, São José da
Lagoa Tapada, Lastro, Campina Grande e João
Pessoa, os dois últimos beneficiados por meio de re
cursos originários de emendas de bancada. Não fi
caram esquecidos, tampouco, os Municípios de
Gado Bravo, Tenório, Bayeux e Assunção.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este é um bre
ve resumo de minhas atividades na Câmara dos De
putados, no ano de 1997.

Em tudo, e sempre, procurei empregar meus
melhores esforços e a máxima disposição, pedindo
sempre a Deus que me auxiliasse, de forma que me
fosse dado corresponder às expectativas daqueles
que me elegeram e, principalmente, às necessida
des - tantas e tão prementes - do povo nordestino e
do povo brasileiro.

Ao encerrar este balanço anual, empenho aos
meus ilustres colegas, aos meus concidadãos parai
banos e compatriotas brasileiros a palavra de que,
enquanto puder contar com a confiança dos eleitores
da Paraíba, aqui estarei, trabalhando, trabalhando e
trabalhando pela construção de um Brasil melhor,
mais rico, mais justo, mais digno, enfim, da grandeza
e da generosidade de seu povo.

É o que tenho a dizer.
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu
tados, uma das mais importantes e nobres missões
humanas é a arte de educar. Por isso toda criança
guarda com carinho as lembranças vividas com a
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mãe, que a educa no âmbito familiar, e a professora,
que lhe ensirra as ltçgeS da vida.

A importância magistral da figura do educador
pode ser avaliada neste pensamento manifestado
por D. Pedro li: ·Se eu não fosse imperador, deseja
ria ser professor. Não conheço missão maior e mais
nobre que a de dirigir as inteligências juvenis e pre
parar os homens do futuro".

Por isso, Srs. Deputados, é com muito carinho
que registramos aqui, desta tribuna, nossos cumpri
mentos à professora Lourdes Cursino Castro, que,
aos 85 anos, foi homenageada no último mês de no
vembro na cidade de Natividade da Serra, durante o
Jubileu de Ouro de denominação da EEPSG "Figuei
ra de Toledo".

Realizou-se uma singela cerimônia no Centro
Comunitário daquela cidade, conduzida pelo diretor
do estabelecimento, professor José Sinésio de Oli
veira Santos. Em seguida os ex-diretores, professo
res, convidados e alunos 'foram recepcionados na
escola, que hoje conta com 1.020 alunos, dos quais
300 estão em escolas rurais.

A professora Lourdes Cursino Castro foi diretora
da EEPSG "Figueira de Toledo" em 1947. Portanto, há
exatos 50 anos. Ao agradecer as homenagens, ela
lembrou do grande número de alunos que passaram
por suas mãos, sendo devidamente preparados para a
vida, muitos dos quais hoje ocupando cargos importan
tes. Disse, ainda, lecionar por amor às crianças, o que
é absolutamente verdadeiro.

"Dona Lurdinha", como é carinhosamente co
nhecida, foi festivamente reconhecida pelo seu tra
balho em prol da educação de nossos jovens, fazen
do do ensino um verdadeiro apostolado de amor.

Ao deixar NatMdade da Serra, a educadora foi
atuar no Grupo Escolar"Jacques Félix" de Taubaté, à
época funcionando na rua Visconde do Rio Branco,
onde, por algum tempo, seria diretora substitUta. Hoje
ela encontra-se gozando de merecida aposentadoria.

Lourdes Cursino Castro é viúva do Sr. Lindolfo
Fernandes de Castro, que foi Prefeito de Natividade
da Serra. Recentemente foi homenageada pela Pre
feitura de Queluz, cujo atual Prefeito, José Edson
Torino, foi seu aluno.

Exemplo para as novas gerações, a professora
Lurdinha, recém-formada, lecionou em várias esco
las rurais do Vale do Paraíba, localizadas em Nativi
dade da Serra, Paraibuna, Caraguatatuba, Campos .
do Jordão e outras cidades, utilizando o único meio
de transporte possível àquela época: o cavalo. As
sim, ela ia, de escola em escola, alfabetizando mi
·Ihares de crianças.

Parabéns, professora Lourdes Cursino Castro,
"Dona Lurdinha", orgulho para todos nós e um exem
plo vivo do verdadeiro mister, que é a arte de educar
nossas crianças com carinho, amor e dedicaçãol

E neste dia 17 de dezembro, um dos mais esti
mados sacerdotes da região do Vale do Paraíba,
Monsenhor Theodomiro Lobo, comemora 59 anos
de seu modelar e fecundo sacerdócio. Fazemos este
registro da tribuna da Câmara Federal para prestar
mos uma singela, mas merecida homenagem a esse
pastor da palavra de Deus.

Monsenhor Theodomiro nasceu na ,cidade de
Taubaté em 28 de fevereiro de 1915, no bairro do Bor
ba, hoje pertencente a Pindarnonhangaba. É filho de
João Fernandes Lobo e Francisca Pereira Rosa. In
gr:.essou no Seminário Diocesano de Taubaté aos 12
anos, .onde cursaria o ginasial e o colegial, e também
cursou Filosofia. Encaminhado a Roma, foi aluno resi
dente do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, cursando
Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Ordenou-se padre no dia 17 de dezembro de
1938 na Basílica de São João do Latrão, Catedral de
Roma. Posteriormente, retomaria ao Brasil, onde ini
ciaria um fecundo ministério como coadjutor da Ca
tedral de Taubaté. Foi, ainda, coadjutor da Paróquia
de Santo Antônio, de Guaratinguetá. Nessa mesma
cidade foi pároco do Imaculado Coração de Maria,
da Igreja de São Benedito. A seguir desenvolveria
seu trabalho pastoral no Município de São José dos
Campos, na Matriz local.

Em 1944 assumiu a reitoria do Seminário Dio
cesano Santo Antônio de Taubaté, cargo que exer
ceria até 1958. Na cidade de Taubaté seria ainda
chanceler do Bispado, capelão do Bom Conselho,
fundador e diretor do Colégio Anchieta. Em 1968 to·
mou posse na Paróquia de Nossa Senhora O'Ajuda,
em Caçapava. Ali permaneceria, acumulando o vica
riato de Caçapava com funções de vigário ecônomo
de Jambeiro. Monsenhor Theodomiro esteve presen
te na vida dessa comunidade, liderando a reforma
de sua Matriz e a aquisição de suas instalações. Foi
no seu vicariato que transcorreu o centenário de
inauguração da Matriz de Nossa Senhora das Dores
em 1971, e o centenário de criação da Paróquia
Nossa Senhora das Dores, em 1972. .

Após transferir-se da paróquia pela qual tanto
trabalhou, Monsenhor Theodomiro Lobo mais uma
vez daria um exemplo de humildade de grandeza,
recolhendo-se a uma modesta residência de Caça
pava, na Vila Resende.

Mesmo afastado diretamente de suas funções,
Monsenhor Theodomiro Lobo continua assistindo ao
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povo caçapavense, com a mesma lhaneza de. trato,
a mesma sapiência e o mesmo amor demonstradQs
ao longo de seu profícuo sacerdócio.

Parabéns, Monsenhor Theodomiro, pelos seus
59 anos de sacerdócio, que a comunidade católica
do Vale do Paraíba comemora condignamente neste
17 de dezembro, orando por seu amado pastor,
exemplo de religiosidade e fé cristãs, a serviço nota
damente dos menos afortunados.

Parabéns e felicidades!
O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, hoje, diante de fatos estarrecedores que
ocorrem atualmente em meu Estado, Roraima, ve
nho clamar por justiça para as injustiças cometidas
pelos poderes constituídos, em especial as perpetra
das pela Justiça Federal, como sempre atingindo o
trabalhador inocente, vítima da arbitrariedade que
julgava definitivamente banida do nosso País.

Com umastirrada argumentação, falsa e sus
peita, da existência de pistas clandestinas de tráfico
e refino de cocaína e da extração de ouro seguido
de contrabando, o desrespeito à Constituição, e tam
bém a esta Casa, que faz a lei, foi a tônica para o
desmantelamento de uma empresa de mineração, a
Mineração Eldorado, por ordem de um Juiz que, su
perestimando sua competência, determinou o aniqui
lamento daquela entidade.

I: de estarrecer o descumprimento da lei per
petrado pelo Juiz Federal Carlos Alberto Simões de
Tomaz, ao tomar em suas mãos a lei fo~ando argu
mentacão chula para azeitar o ferrolho e almiscarar
a mordaça da censura à Radiodifusora de Roraima.
I: da sua safra essa pérola de truculência contra a li
berdade de imprensa:

a) Nessa conformidade, em juízo, defe
re a liminar e determina a suspensão do
Programa Mensageiro do Ar até ordem em
contrário da parte de juízo que deverá acon
tecer com o final da operação Yanomami,
ou, se uma vez identificados os responsá
veis pelo programa, estes se dirigirem a este
juízo, requerendo a continuação da progra
mação, assumindo, em juízo, compromisso,
sob pena de cometimento de crime de deso
bediência ou prevaricação, de não mais vei
cularem notícias tendentes a frustrar a Ope
ração Yanomami. Encontra-se também ve
dado qualquer comunicado da mesma natu
reza em qualquer outros espaços de rádios.

Aqui, esse texto, digno dos mais lídimos excre
mentos de exceção, sectário na essência e faltoso

na ordem jurídica constituída, abala os alicerces da
democracia e edita, em toda a sua linha, a mais de
testável.de todas as excrescências do autoritarismo:
a censura:

b) Intimem-se -as rés. Hoje, ainda, a
Radiodifusora de Roraima, na pessoa de
qualquer de seus representantes legais,
sendo certo que o cumprimento desta or
dem, a partir de hoje, deve ser exigido sob
pena de cometimento de crime de desobe
diência e prevaricação por qualquer dos em
pregados que forem localizados nas depen
dências da rádio se lá não forem encontra
dos os dirigentes da entidade, sob pena in
clusive de prisão em flagrante. Para tanto,
determino que o cumprimento se faça com o
auxílio de força policial fed~ral.

Esse texto é uma forma bizarra agora tomada
legal para consubstanciar o empastelamento e, o
que é pior, ainda cerceia o sagrado direito de ir vir,
cláusula pétrea da nossa Constituição. Eis a aberra
ção que se tornou legal.

Os Diretores daquela empresa de mineração,
agora sujeitos à execração pública, sofrendo as mais
injustas humilhações, têm sua prisão preventiva des
cabidamente decretada, quando são inocentes. Que
rem, agora, para justificar o erro, basear essa insânia
no art. 21 do Código de Mineração, que prevê sanções
no caso da extração clandestina de minérios.

Agora pergunto: onde está o minério apreendi
do? Isso não existe. Somente a existência de miné
rio apreendido é que poderia justificar qualquer ação
punitiva. Do contrário, resta sornente a arbitrariedade,
aquela mesma que combatemos e que esta Casa,
com a luta de um Ulysses Guimarães, de um Petrânio
Portella e de um Tancredo Neves, conseguiu alijar 
assim parecia - da vida pública da Nação.

Cabe explicitar, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, que, mesmo num átimo de justiça, deve
mos fazer valer a dignidade que este templo abriga,
exigindo respeito à pessoa humana, em razão do di
reito que nós, por nossas inteligências, fizemos valer
para cada um dos brasileiros.

Quero ainda, em defesa da empresa duramen
te atingida, registrar sua atuação no meu Estado, sa
lientando ser a única empresa de mineração atuan
do na região, uma empresa que, ao afrontar a alei
vosia de ONG e órgãos alienígenas, por essa razão
despertou a fúria avassaladora dos que pretendem
subjugar a Amazônia aos interesses inconfessáveis
dos vendilhões da Pátria. Neste momento em que
essa empresa atrai substanciais capitais, inclusive
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estrangeiros, para a implantação de uma mineração
racional, eis que as autoridades da Justiça Federal,
operando em desacordo com a própria lei, mandam
desestabilizar a empresa, agindo com arbitrariedade
só conhecida na Idade Média.

Sr. Presidente, apelar não é a forma própria
para banir arbitrariedades. Nesses casos, a matéria
não admite espera nem mesmo complacência, o que
me faz impor a V. Ex!! a vontade de quem sofre e se
sente humilhado: faça-se justiça!

ÁLVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, houve quem se preocupasse, aqui em Brasí
lia, com a publicação da Lei nQ 9.532, no Diário Ofi·
cial de ontem. Algumas Lideranças sindicais chega
oram a alarmar-se, imaginando que o diploma legal
teria extinguído a obrigatoriedade do vale-transporte.

Já vivemos em período de desemprego, e os
jornais refletem em suas colunas a crise social que
se vai agravando, sempre com prejuízos para o tra
balhador. Hoje, o trabalho no Brasil precisa de mais
e não de menos proteção.

Felizmente, a notícia publicada não era verda
deira. O vale-transporte, uma conquista do trabalha
dor, não foi extinto em um cochilo deste Congresso.
Aliás, se fosse tomada decisão de tal importância,
ela teria de ser precedida, por razões até éticas, de
um amplo debate nacional.

A Lei nQ 7.418, de 1985, continua em pleno vigor.
No momento em que conferências internacio

nais sobre o meio ambiente chamam a atenção para
a importância do transporte coletivo, não teria senti
do o desestimularmos no Brasil.

PrêjlJ"(Zõs --n~_trªiispiirte~ colêtivõ-nõ -Brasil têm
-sempre-cá-mó-contrapartida o aumento indesejado
do transporte individual e o prejuízo ao trabalhador
de mais baixa renda.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - A Pre-'
siCléricia agradece aos Deputados inscritos no Gran
de Expediente, especialmente à nobre Deputada
Etevalda Grassi ae Menezes, a compreensão e, nos
termos regimentais, declara encerrado o Pequeno
Exoediente.

" O SR. PRESIDE~ITE (Paulo Delgado) - Pas
sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra a Sra. Deputada Etevalda Gras
si de Menezes.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
(Bloco/PMDB - ES. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, ao término deste

ano legislativo, não poderia deixar de levantar, mais
uma vez, um assunto muito importante para o Esta
do do Espírito Santo, principalmente para os nossos
agricultores. Estamos indignados com a posição as
sumida pelo Banco do Brasil, por seus superinten
dentes e administradores. Hoje, gostaríamos de,
mais uma vez, fazer um apelo ao presidente do Ban
co do Brasil.

Mas, antes disso, Sr. Presidente, passo a ler
trecho de ofício por mim enviado ao presidente do
6anco do Brasil, Sr.' Paulo César Ximenes, em 12 de
novembro de 1997.

Sr. Presidente,
Ao cumprimentá-lo, é com prazer que

me dirijo a Vossa Senhoria, em nome dos
sofridos cafeicultores do Estado do Espírito
Santo, para fazer os seguintes registros:

1. a produção de café no País é da or
dem de 20 milhões de sacas, sendo que o
Espírito Santo contribui com 25% (vinte e
cinco por cento) deste total (5 milhões de sa
cas);

2. o Conselho _Monetário Nacional
(CMN) destinou para o custeio da safra na
cional deste ano o montante de
R$300.000.000,OO (trezentos milhões de
reais). Destarte, deveriam ser destinados ao
nosso Estado R$75.000.000,OO (setenta e
cinco milhões de reais), ou seja, 25% (vinte
e cinco por cento) do total retrocitado, em
decorrência do exposto no item 1. No entanto,
somente foram repassados R$2O.000.000,OO (vin
te mihões de reais);

3. a Superintendência do Banco do
Brasil no Estado do Espírito Santo tem tido
um procedimento altamente discriminatório
em relação aos cafeicultores capixabas, se
não vejamos: só estão sendo atendidas as
propostas de custeio para lavouras irrigadas,
o que elimina 98% dos nossos produtores;
mesmo para lavouras irrigadas, exige-se
que os proprietários das fontes de suprimen
to de água para irrigação dêem prévia
anuência para o seu uso, o que nenhum de
les permite, por razões óbvias; o cafeicultor
cujo débito foi securitizado no ano passado
está sendo excluído; o produtor que pediu
alongamento da prestação securitizada e já
vencida em 31-10-97 também não está sen
do atendido; o cafeicultor que não concorde
em dar reciprocidade ao Banco, sob a forma
de contratação de seguros, aplicações finan-
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cairas etC., também está sendo preterido
(....);

Ao ler esse bffcio, Sr. Presidente, ficamos in
dignados não só com a Superintendente do Banco
do Brasil no Espírito santo, mas, também, com a
resposta que obtivemos do Banco do Brasil.

Desejo salientar que recebi uma resposta faju
ta, de desrespeito ao povo e ao agricultor capixaba.

Passo a ler agora o ofício a mim enviado, em
resposta ao. Ofício nº 476/97, datado de 12 de no
vembro do corrente ano, ao Sr. Presidente do Banco
do Brasil.

Senhora Deputada,
Referindo-nos ao Ofício nº 476/97, de

12-11-97, no qual V. Ex!! intercede em favor
dos cafeicultores do Estado do Espírito San
to, prestamos os seguintes esclarecimentos:

a região Norte está sob estado de
emergência, declarado pelo Governo Esta
dual, onde 50% da' próxima safra de café já
está perdida. Até que as chuvas voltem foi
recomendado não financiar custeios para la
vouras sem irrigação. Casos especiais estão
sendo tratados individualmente, através de
vistorias prévias feitas pelos Assistentes
Técnicos Rurais (ATR);

a concessão de financiamento aos pro
dutores que pediram alongamento de pres
tação securitizada é analisada individual
mente, mas, se o produtor não apresenta
capacidade de pagamento para uma dívida
_diluída em sete anos, dificilmente poderá as- .
sumir novo compromisso;

o atendimento a clientes tradicionais é .
preferencial e mais rápido por já terem ficha
cadastral e dados disponíveis nos sistemas.
Como estamos em expansão de base de
clientes, seria contra-senso não atender a
novos clientes. Exceção se faz com a aplica
ção de recursos, cujas dotações orçamentá
rias são insuficientes para atender à deman
da de nossos clientes;

Quanto à reciprocidade, o Banco ofere
ce diversos produtos aos seus clientes, in
clusive produtores rurais, e consideramos
que á aquisição de nossos· produtos, ao in
vés dos produtos oferecidos por nossos con
correntes, confirmam a tradicional parceria
dos cafeicultores junto ao Banco do Brasil.

Sr. Presidente, o que mais me estarreceu - de
sejo registrar meu repúdio - foi o fato de o Sr. presi
dente do Banco do Brasil ter tratado com descaso,

com desconsideração e com falta' de respeito uma
Deputada, representante do povo do Espírito santo.

'Ponanto, digo aos nobres pares que o presi
dente do Banco do Brasil não se dignou a responder
o meu ofício, mas nomeou a assessora parlamentar
que aqui o representa para fazê-lo.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Pedro
Wilson.

O Sr. Pedro Wilson - Deputada Etevalda
Grassi, ouvi com atenção o discurso de V. Ex!! so
bre a cafeicultura brasileira, principalmente a do
Espírito Santo, é sobre o Banco do Brasil, antigo
banco da produção brasileira que protegia e aju
dava a realizar a agricultura em nosso País, e
quero associar-me a V. Exª, manifestando minha
apreensão diante da situação não só da cafeicul
tura, mas também da agricultura brasileira em
geral. Estamos assistindo ao massacre da agri
cultura brasileira, com as importações a preços
subsidiados, enquanto a nossa não recebe sub
sídio algum. Nós, que já fomos o grande cam
peão da produção do café, estamos cada vez
mais sendo passados para trás por produtores da
África, da Colômbia, da Costa Rica. Portanto, as
socio-me a V. Ex" e apelo não só para o Banco
do Brasil, mas para o Ministério da Agricultura,
para o Presidente da República, no sentido de
que apóiem a agricultura brasileira, que, junta
mente com a agropecuária, tem sustentado todos
os planos. Na verdade, não vemos nenhuma políti
ca agrícola, de reforma agrária, de financiamento,
de· comercialização, âe exportação que proteja os
nossos produtores. Parabéns a V. Ex!!.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES 
Obrigada, Deputado Pedro Wilson; seu aparte vem
engrandecer e fortalecer a agricultura não só do Es
pírito Santo, mas de todo o Brasil.

Voltando ao assunto, Sr. Presidente, quero di
zer que o presidente do Banco do Brasil, por inter
médio do superintendente daquela instituição, faltou
com o respeito ao povo capixaba, principalmente a
nós Deputados e a mim, que sou representante do
povo do Espírito Santo. Eles sabem muito bem que
não sou burocrata, que não fui nomeada por favores
políticos, como o Sr. Paulo César. Ximenes. Isso· é _.
um abuso, um desacato, uma desconsideração para
comigo, para com a Ct\mara dos Deputados e para
com o povo capixaba.

Exijo explicações do presidente do Banco do
~rasil, que se vem negando a atender ao povo capi
xaba. Esse Banco virou um balcão de negócios que
vem prejudicando os produtores rurais.
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Deputado Pedro Wilson, sabe V. ExB que Mi- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
nas é o maior orodutor de café deste País. Quando O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Em
voltava para cá, aéhei, no avião que viajava, uma nome da Mesa, esta Presidência agradece os votos
página de um jornal, com a seguinte manchete: de V. ExB e os retribui, desejando que o pleito de V.
-Banco do Brasil abre as portas para o produtor mi- ExB, expressado no pronunciamento, seja atendido.
neiro-. Tenho certeza, nobre Deputado, de que essa O SR. PRESIDENTE (Paulo Delgado) - Con-
é a mesma proposta que o Banco do Brasil, em Mi- cedo a palavra ao próximo orador do Grande Expe-
nas Gerais, está oferecendo aos grandes produto- diente, nobre Deputado Pedro Wilson, do Bloco PT
res, de R$75 milhões ou R$120 milhões - não me do Estado de Goiás, Presidente da Comissão de Di-
lembro bem qual foi a quota de Minas -1 para atender reitos Humanos desta Casa.
os produtores, quando se dizem do Funcafé.

• S. Ex'! dispõe de 25 minutos.
Solicito, então, ao presidente do Banco do Bra-

sil que não faça com os demais pares o que vem fa- O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Sem
zendo comigo, ou seja, não peça à sua assessora revisão do orador.) - Sr. Presidente, ilustre Deputa-
parlamentar que responda a um ofício que não é de do Paulo Delgado, no início de nossa oração sauda-
interesse pessoal, e sim de interesse do Estado do mos V. Ex'! e este Parlamento, ao final deste 1997, a
Espírito Santo e do Brasil. Se não está com disposi- dois anos e um mês da virada do século e do milê-
ção, que tenha pelo menos a coragem de ler o ofício nio. Oxalá o povo brasileiro, de Juiz de Fora, de Belo
do Parlamentar. Mas não o faça com descaso. Ve- Horizonte - que completa 100 anos -, de Goiânia,
jam V. ExBs, meu ofício, que foi dirigido ao presiden- tenha a garantia de um mundo em que prevaleçam
te do Banco do Brasil, Sr. Paulo César Ximenes, foi os direitos humanos. V. Ex'! é um grande lutador pe-
respondido pela funcionária Maria Aparecida Gon- los direitos humanos e um grande sociólogo, na ver-
çalves Bastos, Chefe da Assessoria Parlamentar! dadeira acepção da palavra e do compromisso com

a realidade social.
Na qualidade de Parlamentar, apóio o Govemo

Fernando Henrique, voto 100% com ele. E, na minha Sr. Presidente, quero fazer três referências iniciais.
opinião, tudo isso que está ocorrendo é conseqüência Primeiro, digo que não temos medo de ser fe-
de nomeações de pessoas que não conhecem a reali- liz: queremos Lula como Presidente em 1998.
dade da agricultura deste País. Vão presidir um banco, Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero regis-
como o Banco do Brasil, sem conhecer o sofrimento trar uma denúncia. Ontem, na Paraíba, o Sr. James
do homem do campo, homem de mãos calejadas. Cavalaro, da Americas Right Watch, teve seu apar-

Apelo, também, para o Líder do Governo nesta tamento invadido e foi ameaçado porque estava de-
Casa, Deputado Luís Eduardo, mesmo que não es- nunciando situações de.violência carcerária na Pa-
teja aqui. presente. Que S. Ex'! faça uma avaliaçãO - raíba. Deixo aqui nosso protesto e nosso pedido ao
da forma como o Banco do Brasil vem tratando o Es- Governo da Paraíba e ao Governo brasileiro de que
pírito Santo, com descasr' e falta de consideração investigue mais profundamente essa ameaça à luta
com os nossos produtores. Exijo uma explicação. pelos direitos humanos.
Que o presidente do Banco do Brasil se humilhe e Por fim, venho apoiar essa campanha do Go-
diga ao povo capixaba qual é a realidade dessa insti- vemo, de toda a sociedade, de um Natal sem fome,
tuição, que não é mais o banco do povo, o banco do sem armas, em homenagem à memória de Betinho.
agricultor, mas sim um balcão de negócios. Que tenhamos neste Natal o renascimento, para nós

Para finalizar, Sr. Presidente, não poderia dei- cristãos, homens e mulheres de boa vontade, da es-
xar de desejar boas festas ao povo brasileiro, em es- perança de libertação do homem que vem estabele-
pecial aos capixabas, aos funcionários desta Casa, cendo, há quase dois mil anos, a mensagem renova-
aos funcionários dos gabinetes parlamentares e aos dora de Jesus Cristo.
servidores do meu gabinete, que passam o dia-a-dia Estamos aqui para fazer um balanço da luta
comigo. Desejo felicidade e paz a todos os funcioná- dos direitos humanos no Brasil e no mundo e dos
rios públicos do meu Estado, esperando que o próxi- conflitos regionais ainda não resolvidos. No Oriente
mo ano, apesar de todas as dificuldades vividas pelo Médio, na Ásia, na América Latina, os conflitos re-

.povo brasileiro, seja melhor do que este. gionais por disputas territoriais continuam abalando
Desejamos muita paz e muita esperança a to- o mundo. A religião, que deveria significar amor, fra-

dos, e que o Espírito Santo ilumine todas as famílias ternidade, solidariedade, muitas vezes tem sido a
brasileiras. marca da intolerância de grupos de fanáticos, que
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usam do princípio religioso para matar irmãos, como
na Argélia.

No Oriente Médio, ao contrário de unir-se para
construir uma nova realidade naquela região, cristã
os e islâmicos perpetuam os conflitos. Também há
conflitos no Afeganistão e na África, onde povos ir
mãos - conseqüência do colonialismo - hoje se sen
tem divididos e cada vez mais guerreiam entre si.

Há ainda a afligir o mundo a questão dos refu
giados, a presença do racismo e a realidade brutal
do desemprego. Dos 6 bilhões de habitantes do Pla
neta, 1 bilhão e 500 milhões estão desempregados.
Que tipo de globalização é essa, que exclui, que
marginaliza, que somente privilegia o capital - e o
capitalespeculatwo?

Como V. Ex'! disse aqui, o dinheiro que deveria
render produção e melhora da vida no mundo é
mero instrumento de especulação nas bolsas. On
tem mais um terremoto veio abalar as economias do
mundo, por causa da volatilidade do capital especu
lativo, que tem por objetivo apenas o lucro, a acumu
lação de riqueza.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paulo
Delgado.

O Sr. Paulo Delgado - Nobre Deputado Pedro
Wilson, eu não poderia deixar de agradecer a V. Ex'!
as referências ao meu Estado, o Estado de Minas
Gerais. V. E~, na condução da Comissão de Direi
tos Humanos, reflete com sabedoria o sentimento de
perplexidade da sociedade brasileira e mundial, de
corrente dessa insensibilidade que se percebe no
processo de mundialização das crises do sistema
capitalista. Incorporar valor a uma ação na bolsa de
valores de qualquer país do mundo, inde
pendentemente de se ter incorporado trabalho ou
nova tecnologia a um produto, como se faz hoje, é
uma das maiores distorções que já se viu na História
da Humanidade. A mercadoria não pode valer mais
pelo fato de se especular com o valor dela; a merca
doria é resultado do trabalho humano e o trabalho
humano é que produz a variedade de forma da mer
cadoria. Esse é o limite do sistema capitalista, que
vem produzindo desemprego, miséria e falta de
perspectiva. Por isso louvo a referência que V. ExA
faz a essa grave qüestão, destacando a falta de
perspectiva desse sistema que vem agravando a si
tuação dos povos em várias partes do mundo, espe
cialmente no Brasil e na Áfriça. As decisões tomadas
agora em Kyoto são surpreendentes.e ao mesmo
tempo são uma crítica.,desabrida ao sistema capita
lista. Foi dito em Kyoto que, se a África e a América
Latina B:umentarem o ~eu padrãç de vida, a camada

de ozônio não resistirá por causa da poluição desse
tipo de desenvolvimento que Europa, Estados Uni-
.dos'e setores da Á~ia impuseram ao mundo. Quer
dizer, se todo o mundo tiver acesso ao automóvel,
os carros não andarão mais. Temos, em Brasília, al
gumas avenidas com seis pistas. Todas, porém, es
tão congestionadas. Belo Horizonte está parada, não
anda. O Rio de Janeiro não anda. Mas Paris, Nova
Iorque e Tóquio também não andam. A civilização
da individualidade, do eu sozinho, da falta de soli
dariedade não pode prosperar. Acho que o álcool
é um problema, o capitalismo é um problema, a.
droga é um problema, mas a primeira pessoa do
singular também é um problema. Ou as pessoas
começam a conjugar de maneira diferente os ver
bos e encontram outros verbos para refletir o que
deve ser o progresso da humanidàde, ou o colap
so será iminente, com a idéia da criação de uma
sociedade individualista. Agradeço a V. Ex!! o
aparte e desejo qu.e o próximo ano seja realmente
um ano novo, que a nossa candidatura à Presidên
cia da República empolgue a população brasileira,
como vimos acontecer ontem, no seu lançamento,
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. De
sejo também que todos do Congresso Nacional, os
funcionários da Casa, nossos taquígrafos e taquí
grafas, os funcionários dos nossos gabinetes, os
Deputados e os Senadores tenham um bom Natal,
e que a nobre Deputada Etevalda Grassi consiga
fazer o Banco do Brasil ser mais sensível ao pro
blema dos produtores brasileiros. Desejo a todos
um bom Natal e agradeço a oportunidade de falar
no pronunciamento de V. Ex!!.

O SR. PEDRO WILSON - Agradeço ao Depu
tado Paulo Delgado o aparte, que incorporo ao meu
pronunciamento, renovando ao colega o voto de feli
cidades.

De fato, o mundo avançou muito na luta dos di
reitos humanos, mas ainda está a dever. Como di
zia, há 1 bilhão e meio de desempregados, 400 mi
lhões de crianças no trabalho infantil.

Quanto à questão das minas e das armas,
embora falemos em violência, mais e mais se
produzem armas, mais e mais se produzem mi
nas. Milhões de pessoas estão hoje com suas vi
das dificultadas porque foram vítimas de minas.
Agora mesmo, estamos vendo um tratado que os
países produtores não querem assinar. Falamos
em acabar com a violência e produzimos armas.
Este Congresso produziu uma lei regulamentan
do o uso de armas, mas temos de produzir uma
lei proibindo a fabricação de armas.
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Temos a questão das florestas, da ecologia. O
Sr. Deputado' Paulo Delgado considerou aqui a re- .
cente Conferência de Kyoto. E perguntamos: onde
estão os tratados da Conferência Rio Eco-92?

Ouvimos aqui o Sr. Deputado Gilney Viana di
zer das madeireiras que estão invadindo a Amazô
nia. A questão da poluição, do saneamento Msico,
da camada de ozônio, da produção de oxigênio é
discutida no mundo todo. Será a Amazônia real
mente o pulmão do mundo? Qual o seu valor para o
mundo?

Outro elemento de violação dos direitos huma
nos é o narcotráfico, que cada vez mais invade os
lares, prejudicando crianças, rapazes e moças e ad
quire um poderio econômico extraordinário. O es
quema para a lavagem de dinheiro do narcotráfico
utiliza-se de postos de gasolina, de times de futebol,
na transferência de jogadores, de bancos, fazendo
do narcotráfico um dos negócios mais prósperos
deste final de século.

E persiste a concentração de renda. Estudos
recentes dão conta de que o mundo está cada vez
mais rico e a riqueza cada vez mais concentrada. O
capital especulativo, como já disse aqui, ao invés de
produzir mais alimentos e conforto para o mundo,
busca nas bolsas o lucro proporcionado pelos juros
altos, na ciranda do ganho fácil.

Enquanto os produtores de café do Espírito
Santo lutam contra as intempérie, trabalhando de sol
a sol, outros, graças aos computadores, ganham mi
lhões e milhões. Mas quem é que sustenta a balan
ça comercial brasileira, mesmo negativa? Quem sus
tenta a produção brasileira? São os produtores de
café do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Goiás,
do Rio Grande do Sul, da Amazônia e do Nordeste.

Senhoras e senhores, grandes populações do
mundo migram, tentam buscar noutras paragens
melhor sorte, melhor vida.

No Brasil e no mundo deteriora-se cada vez o
sistema carcerário, com o que o preso não é condu
zido à reabilitação. Diz-se que as penite-"çi~~as são
verdadeiras universidades do crime.

Precisamos resolver a questão dos juros altos,
das dívidas interna e extema, da exploração sexual de
.crianças e adolescentes, do turismo sexual, da má utili
zação da Intemet e dos novos rrieios-decomunicãÇãõ-,
que estão sendo usados não para a fratemidade, o
amor, o conhecimento, a ciência, a educação e a cultu
ra, mas para a exploração de pessoas.

Constatamos, pois, que há problemas estrutu
rais, duros, perversos e persistentes no mundo, que
agridem os direitos hum8;nos. No entanto, há maior

consciência dos direitos humanos, e no próximo ano
comemoramos o 502 aniversário da Decl~raçãoUni
versal dos Direitos Humanos, escrita e assinada por
todos os países, mas não cumprida integralmente
por governantes e mesmo pela sociedade.

Há denúncias, mas há conquistas também. A
Conferência de Viena, de 1993, e recentes docu
mentos mundiais informam que direitos humanos,
democracia, cidadania e liberdade são valores uni
versais.

Nestes 50 anos fizemos muito, mas certamente
teremos que fazer mais para que os direitos huma
nos sejam o símbolo da frase que está escrita na
Declaração Universal há 49 anos: todos os homens
e mulheres nascem livres e iguais em dignidade e di
reitos. Sabemos que, na lei, no mundo todo, direitos
de. homens e mulheres são iguais. Mas, na prática,
não são. Agora mesmo este Congresso aprovou
projeto que proíbe o trabalho escravo. Fomos obri
gados a produzir um documento para dizer que o
trabalho escravo no Brasil é proibido, quando ele foi
- pelo menos teoricamente - a~()llC!Q ~m 13 de maio
de 1888, ainda no Império! -

Sabemos que continuam existindo o preconceito
e o trabalho escravo de crianças, adolescentes, ho
mens e mulheres nas grandes fazendas, nos cana
viais, mas há a luta dos que tentam ultrapassá-los.

Sabemos que a luta pelos direitos humanos
no mundo é questão emblemática e simbólica, no
sentido de que ou a humanidade adota a linha dos
direitos e deveres de todas as pessoas humanas,
em igualdade, ou este mundo de 6 bilhões de pes
soas vai caminhar para uma situação de desastre.
Mas somos cristãos, somos daquelas pessoas que
acreditam na esperança. Acreditamos que a situa
ção mais difícil é sinal de que temos soluções alter
nativas para o mundo de hoje, qu~ querel!l0~ justo
~.fraterno. .

é preciso que governantes e governados, parti
dos de situação e oposição, do mundo toc!o! _reco
nheçam que estamos nunia quadra em que temos
de decidir por um modelo de sociedade fraterna, so
lidária. Queremos globalização, sim, mas com duas
mãos,.ql,.lerespeite a identidade do Brasil e de todos
_9s povos; que respeite cultura, história, população e
território, que têm toda uma trajetória. Não nos pode
mos globalizar pensando só nas Bolsas, no capital
especulativo. Queremos. mais e melhor tecnologia,
mas para que o homem tenha mais conforto e mais
dignidade, como dizia o grande poeta e teatrólogo
alemão Bertold Brecht, a ciência só tem sentido na
medida em que gere conforto ao ser humano. E o
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que é conforto? É a alimentação, é a educação, é a neiro etc. Estive recentemente em Portugal e na Espanha
s,aúde, é a, moradia, é a cadeira, é a disposição de e vi que brasileiras são convidadas a trabalhar como dan-
as pessoas sentirem que em dignidade e direito 'são çarinas, vedetes e cantoras,.mas, chegando lá, são obriga-
respeitadas. das a cair na prostituição e no uso de drogas.

Nesse sentido quero registrar, neste pronun- Neste momento, o relatório da Organização
ciamento, nesta manhã de 12 de dezembro, que dos Estados Americanos diz que há preconceitos no
anteontem foi o Dia Universal dos Direitos Huma- Brasil, exploração sexual de crianças e adolescentes
nos, e no dia 25 de dezembro será Natal, que, e trabalho infantil. Sabemos que esses relatórios são
mais do que uma festa, é uma época de reconcilia- importantes. Eles não mancham a dignidade do Bra-
ção e de luta pela liberdade de cada homem e de sil, mas apenas revelam que temos que lutar mais e
cada mulher. Nossa Comissão de Direitos Huma- melhor pelos direitos humanos.
nos trabalhou muito contra a violência rural, urba- É neste sentido que nossa luta se faz presente.
na e policial - e falo agora mais da violência que é Para que conste deste pronunciamento, entrego aqui
praticada no Brasil. Quando todos ficaram assus- o nosso relatório das atividades da Comissão de Di-
tados com a segurança, com as polícias, nomeou- reitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nele
se uma Comissão Especial, mas chegamos ao fi- está relatada a luta de Deputados e Assessores, que
nal do ano sem nenhuma solução. Não se resolveu lutaram para que os direitos hvmanos sejam uma
nada quanto à melhora do padrão salarial dos poli- questão prática no Brasil. Fizemos parceria com Go-
ciais, à unificação das polícias e à melhor eficiência. vemo, sociedade civil, muitas entidades públicas fe-
Segurança não é somente o aspecto físico; é a saú- derais, Ministério Público Federal e Estadual, Prefei-
de também. Onde está a segurança? Vamos espe- turas e ONG, para que a luta dos direitos humanos
rar novo tropel das polícias, para resolvermos a seja a luta do povo brasileiro.
questão da segurança brasileira? Por fim, srªs e Srs. Deputados, deixamos nos-

Há também a impunidade. No Estado de V. so apoio à campanha "Natal na Paz - Sem Morte,
Ex!!, vimos a punição dos assassinos de Paulo Vi- Sem Fome", pois o Natal, além de ser uma festa reli-
nhas. Este é o País de impunidade! Há impunidade giosa, é um símbolo para o povo brasileiro. Que o
em Goiás, Brasília, no Nordeste, Acre, Mato Grosso Natal seja de paz, amor e fraternidade, sem mortes
etc., onde grupos de extermínio, paramilitares, nas estradas, sem violência - infelizmente, recente-
usam do poder para matar, extorquir, seqüestrar, mente no Rio de Janeiro mais um grupo de crianças
estuprar e roubar vidas, bens e patrimônio de famí- foi exterminado -, sem desemprego e sem a violên-
lias trabalhadoras. cia daqueles que não têm o que comer. Portanto,

Temos também a falta de proteção a vítimas e prestamos nosso apoio à campanha por um Natal de
testemunhas. Muitas pessoas não cooperam com a amor, paz e fratemidade.
Justiça por medo de serem mortas, como aconteceu E, nesta luta pelos direitos humanos, queremos
no Mato Grosso, onde crianças viram uma execução saudar V. Exª, as Deputadas e os Deputados, e todos
e foram sendo assassinadas uma a uma. 05 funcionários do Congresso Nacional, especialmente

Temos de enfrentar a questão de grupos de 05 da Câmara dos Deputados, os da Comissão de Direi-
extermínio e da luta pela terra e pela moradia. 05 sem- tos Humanos, em que trabalhamos, os do nosso gabi-
terra e sem-teto estão clamando nas praças e lavouras nete e dos gabinetes dos Deputados, enfim, os servido-
para que tenhamos uma solução final. Quase todos os res que acompanharam a todos nós Deputados neste
países do mundo já resolveram a questão da terra, imenso plenário em que muitas idéias foram debatidas.
mas o Brasil teima ainda em ser um País que não quer E a luta dos direitos humanos prosseguirá.
resolver o drama dos que querem terra para produzir e Que 1998 seja um ano de cada vez mais con-
gerar bem-estar para a vida humana. quistas dos direitos humar.vs, em que tenhamos mais

E ainda há a questão da corrupção. Bilhões de paz, mais fraternidade, em que o povo brasileiro tenha
recursos financeiros e monetários são desviados do mais alimentos, mais educação, mais trabalho, em que
Poder Público Federal, Estadual e Municipal. Muitos o cidadão brasileiro possa se realizar como ser digno
políticos locupletam-se do dinheiro público, ficam ri· da imagem e semelhança de Deus, em que tenhamos,
cos e não são punidos pela nossa Justiça e pelos portanto, um Brasil mais justoe fratemo.
Tribunais de Conta. Vivam os direitos humanos!

É dramática a exploração sexual de crianças e MATÉRIA A QUE SE FjEFERE O
adolescentes aqui em Brasnia, em Goiânia, no Rio de Ja- ORADOR:
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APRESENTAÇÃO

A Comissão de Direitos Humanos (CDH)
chega ao final do seu terceiro ano de ativida-

o· descom uma contribuição expressiva nas ati
vidades legislativas, na realização de debates,
na integração institucional e na fiscalização
das ações do Poder Executivo na sua área de
competência.

Como se verá neste relatório, ao longo de 1997
a Comissão de Direitos Humanos atuou sobre uma
vasta gama de temas pertin.entes, tendo concentra
do sua atuação sobre a busca de soluções para a
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grave crise do sistema de segurança pública. Procu
rou-se privilegiar a parceria com outras entidades,
ressaltando sempre o caráter pluripartidário...que.per
meia a luta pelos direitos humanos.

O período foi marcado pela ocorrência de fatos
importantes nes'se campo. Os avanços institucionais
na área conviveram com ocorrências de graves vio
lações. Deve-se assinalar, entretanto, mudanças de
atitude na sociedade, que passa a expressar seu
clamor e indignação com mais vigor e coragem em
face dos episódios como os espancamentos de cida
dãos por PM registrados em vídeo em Diadema e
Cidade de Deus e o assassinato do índio pataxó
Galdino Jesus dos Santos. Essa postura mais ativa,
aliada à pronta atuação de entidade, como a própria
Comissão de Direitos Humanos, contribuiu para in
tensificar o debate sobre os valores fundamentais e,
em alguns casos, desencadear providências executi
vas e legislativas importantes para o avanço na pro
moção dos direitos humanos.

As reuniões ordinárias e os 34 outros eventos
realizados pela Comissão durante o ano credencia
rarn-se como um dos principais promotores do debate
sobre direitos humanos no País. A 11 Conferência Na
cional de Direitos Humanos, realizada em maio, reuniu
252 diferentes entidades e constituiu-se num marco de
avaliação crítica do ProglCJma Nacional de Direitos Hu
manos (PNDH). O produto deste trabalho conjunto ofe
receu, ao Poder Executivo, elementos para o aperfei
çoamento do Programa, de modo a torná-lo mais efeti
vo e presente na vida social brasileira.

As 361 denúncias processadas (até 30 de no
vembro) contribuíram para a busca de soluções con
cretas sobre casos específicos, sendo aqueles mais
emblemáticos tratados com a adequada prioridade.
No que se refere ao acompanhamento do processo
legislativo, a CDH, embora não seja uma comissão
deliberativa, ofereceu sugestões visando a aperfei
çoar o texto do projeto criando o programa de prote
ção a vítimas testemunhas ameaçadas, encaminhou
indicações ao presidente da República e acompa
nhou a tramitação no Congresso Nacional de deze
nas de proposições de interesse para a área de di
reitos humanos.

A fiscalização e acompanhamento do processo
orçamentário permitiu que a temática de direitos hu
manos fosse defendida em meio à acirrada disputa
pelos escassos recursos destinados à área social. O
direito que cada comissão permanente do Congres
so tem de apresentar cinco emendas ao Orçamento
da União foi aproveitado com rigor democrático, tendo
sido objeto de deliberação a partir de sugestões apre-

sentadas por organizações da sociedade civil. O acom
panhamento da execução orçamentária, por sua vez,
permitiu .que se identificassem as dificuldades de se da
tar as ações da área de direitos humanos dos recursos
necessários e coerentes com o PNDH.

A CDH manteve presença ativa em instâncias
coletivas de direitos humanos. O presidente da Co
missão é um dos membros do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), do Minis
tério da Justiça, principal órgão da área no âmbito do
Poder Executivo. Essa participação tem influído no
sentido de dar mais dinamismo ao CDDPH, em que
pese a sua falta de instrumentos efetivos de atua
ção. A CDH também foi representada no Fórum Na
cional contra a Violência no Campo, ao lado de 70
outras entidades. Estimulou a criação e a participa
ção no Comitê Galdino Jesus dos Santos, que luta
em defesa dos direitos dos povos indígenas; partici
pou da campanha de divulgação de novas leis que
protegem direitos, da campanha -Natal na Paz 
Sem Morte, Sem Fome" e da Feira Internacional de
Direitos Humanos da Festa das Nações, em Brasília.

O novo período que ora se inicia tem como
principal desafio contribuir para tornar um marco de
evolução dos direitos humanos as comemorações,
em 1998, dos cinqüentenário da Declaração Univer
sal dos Direitos Humanos e da Declaração America
na de Direitos e Deveres do Cidadão. Trata-se de
um momento de reflexão e esforço para a prepara
ção de uma humanidade mais solidária e ativa na
afirmação universal dos direitos humanos para os
próximos 50 anos.

AVALIAÇÃO

O PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

Pedro Wilson Guimarães
Partindo do entendimento de que o conteúdo

do Programa Nacional de Direitos Humanos não
abarca todas as violações históricas e conjunturais
presentes na realidade brasileira, defendidas pelas
organizações não- govemamentais e organismos
públicos e privados nacionais e internacionais; que a
precariedade ou falta de meios e instrumentos para
a imediata aplicação dos seus 168 itens, caracteriza
se como um dos principais obstáculos encontrados;
que a maioria da base governamental, no Congresso
Nacional, até o momento, não tem se empenhado
para sua real implementação; que o próprio Govemo
Federal ao apresentar nos anos de 1996 e 1997 sua
proposta de planejamento orçamentário não tem
previsto recursos suficientes para a implementação
do Programa Nacional de Direitos Humanos, o que
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na prática demonstra que o compromisso real com a
promoção dos direitos humanos não está .encontran
do contrapartiqa em reais para sua viabilização.· ;

Não basta o Govemo Federal brasileiro assu
mir e expressar a compreensão de que a maioria
das violações aos direitos humanos no país é oriun
da de uma estrutura social injusta, com graves desi
gualdades de renda, com desemprego, fome, dificul
dades de acesso à terra, à saúde, à educação, con
centração de renda, sem a tomada de medidas con
cretas que venham a resolve este quadro nacional.
Um Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH) que se quer seja eficaz, não pode prescindir
dos enfoques sociais, econômicos e culturais.

Frente a estas considerações, passamos a te
cer alguns comentários sobre as principais ações im
plementadas pelo Governo FHC, desde 13 de maio
de 1996 - data da divulgação do referido programa 
e sobre os obstáculos e corresponsabilidades para
sua real viabilização. em todo território nacional.

Entendemos que o Programa Nacional de Di
reitos Humanos reflete uma preocupação do Poder
Executivo pará com a problemática dos direitos hu
manos no Brasil sem, a princípio, ter nenhuma efeti
vidade concreta, salvo tópicos pontuais em que já
existem projetos em tramintação legislativa. É portanto,
uma carta de compromissos, na medida em que se
pode obrigar o Poder Executivo a concretizar a grande
maioria dos tópicos ali elencados, ressalvando, é claro,
os deveres já presentes no escopo da Constituição Fe
deral, onde o desrespeito ao estatuído pode gerar um
controle institucional a ser promovido pelo Poder Exe
cutivo ou pelo Poder Judiciário.

Coordenado pelo Ministério da Justiça, por in
termédio da Secretaria Nacional de Direitos Huma
nos, o texto do PNDH alude ao envolvimento dos Mi
nistérios do Trabalho, da Educação, Cultura e Des
portos e o das Relações Exteriores, além de apontar
perspectivas de ações a curto, médio e longo prazos
para atendimento dos seguintes grupos sociais: mulhe
res, crianças e adolescentes, negros, idosos, presidiá
rios, trabalhadores submetidos a trabalho forçado, indí
genas, estrangeiros, refugiados e migrantes brasilei
ros, portadores de deficiência. A participação e articu
lação do govemo com as organizações da sociedade
civil são privilegiados neste Programa, tendo essas or
ganizações importante papel na conscientização.

Mesmo divulgado há mais de um ano, não se
percebe, nos relatórios até o momento apresenta
dos, a clara definição de metas ou articulação entre
os diversos órgãos governamentais. Não há cone
xão entre essas metas com a Lei de Execução Orça-

mentária 'e o Orçamento da 'União referente a 1997,
nem para 1998. No que tange às unidades da Fede
ração, o problema é significativo, uma ve?- que até o
momento, o PNDH está restrito ao Ministério da Jus
tiça. É verdade que os âmbitos de atuação das esfe
ras públicas estão estabelecidos em dispositivo
constitucional, podendo a União apenas recomendar
a adoção de programas pelos Estados. No entanto,
a recomendação não pode presidir da articulação e
da vontade política. O Decreto n.º 1.904/96, em seu
art. 5º, dispõe: ·Os Estados e Municípios e as enti
dades privadas poderão manifestar adesão ao
PNDH". O verbo usado, ·poderão", indica haver uma
faculdade e não obrigatoriedade na sua adoção. Ou
tro elemento, que merece destaque, refere-se à falta
de conexões nas definições ou ações descritas no
PNDH, concernentes aos tratados e convenções in
ternacionais de que o Brasil é signatários.

Em conformidade com estudos realizados na
Câmara dos Deputados, acerca das competências
atinentes aos membros do regime federativo brasilei
ro, quais sejam, União, Estados, Municípios e Distri
to Federal, para implementação do Programa Nacio~

nal, ressaltamos que, conforme incisos I, XIII, XIV,
XXI e XXII do art. 22, a União tem competência le
gislativa exclusiva sobre direito civil, penal, proces
sual e do trabalho; cidadania; populações indígenas;
organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das polícias militares;
competência da Política Federal. O parágrafo único,
contudo, ressalva a possibilidade de que haja dele
gação a Estados de uma destas atribuições, desde
que através de Lei Complementar.

Por seu turno, o art. 23, estabelece a compe
tência comum entre União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, no que tange ao poder de legislar
sobre direito penitenciário, educação, cultura e ensi
no, assistência jurídica e defensoria pública, prote
ção à infância e à juventude; e em relação à organi
zação, garantias, direitos e deveres das policias civis,
não deixando de mencionar que a competência da
União é limitada ao estabelecimento de normas gerais,
sem prejuízo da competência supletiva estadual. Mais
ainda, inexistindo norma federal, a atuação estadual
será plena, até que esta seja elaborada. Portanto, de
acordo com o parágrafo 1.º do artigo 25, os Estados,
em nossa organização federativa, atuam em compe
tência remanescente e os Municípios supletivamente,
em conformidade com o interesse local.

Frente ao exposto, conclui-se que, salvo dispo
sição constitucional ou lei editada, dentro da compe
tência da União, o Poder Executivo só pode reco-
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. mendar aadoção ou o respeito ao Programa d~ sua c) estr!Jturação da Divisão de Direitos Huma-
autoria. Assim, os Estados. e os Municípios têm Iiber- nos na Polícia'Federal( a qual já conta com uma de-
dade de déterminar, caso queiram, oS respectivos ór- legacia especializada para a apuração dos crimes
gãos responsáveis pelo respeito aos direitas humanos. contra os direitos humanos;
Neste sentido, o Governo Federal, conforme expressa d) multiplicação e manutenção de juizados es-
em seu Programa Nacional de Direitos Humanos, assi- peciais civis e criminais em diversos Estados;
nala que os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e) apoio à criação nos Estados de programas
e as entidades privadas poderão manifestar adesão ao de proteção a vítimas e testemunhas de crimes,
PNDH, salientando, portanto, o caráter facultativo e através de ações desenvolvidas mediante convênio
não de obrigatoriedade na sua adoção. . estabelecido entre o Ministério da Justiça e o Ga-

Além de definir o Ministério da Justiça como ór- jop/MNDH, que numa primeira fase alcança cinco
gão federal encarregado de coorden~r o Programa, Estados (CE, RN, ES, RJ e BA);
o PNDH, não traz uma definição clara dos demais
órgãos federais chamados à sua real implementa- f) aprovação do projeto de lei que tipifica o cri-
ção, restringindo-se a prever a participação dos me de tortura;
mesmos sem, no entanto, indicá-los. g) incentivo ao funcionamento de vários servi-

. Como podemos constatar, no âmbito da Câma- ços, nos Estados e Municípios, objetivando dotar os
ra dos Deputados e, em especial, entre os deputa- cidadãos dos documentos fundamentais de cidada-
dos e deputadas que concretamente atuam, lutam nia (certidão de nascimento, carteira de identidade,
pelos direitos humanos no Brasil, estamos buscando carteira d~ trabalho, título de eleitor certificado de
contribuir, com projetos de lei, emendas,' côm a reali- alistamento militar);
zação de audiência públicas e seminários, com o h) apoio ao funcionamento do Conselho Nacio-
acompanhamento de denúncias etc. No entanto, os nal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CO-
obstáculos são muitos, mas continuamos a insistir, a NANDA;
nos indignar com a impunidade e violência, com a falta i) continuidade da Campanha Nacional de
de uma reforma agrária e urbana que atenda as exi- Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil;
gências da sociedade, com saúde, educação, trabalho. j) desenvolvimento de programas de capacita-

o Governo Federal, tem realizado seminá- ção de conselheiros tutelares, mediante convênio
rios, cursos, workshops, fóruns voltados à dis- estabelecido entre o Ministério da Justiça e AN-
cussão da temática dos direitos humanos. Repu- CEDIMNMMR;
tamos como importante, dentre as ações realiza-
das no sentido da consciência nacional face os k) atribuição anual do Prêmio Nacional de Di-
problemas vinculados aos direitos humanos, a reitos Humanos;
campanha veiculada pelos meios de comunicação I) criação do Cadastro Nacional de Identifica-
acerca da prostituição infanto-juvenil em nosso ção Criminal.
País, os debates sobre racismo e sobre proteção Ressalta-se que, para analisar os resultados
de testemunhas. obtidos no primeiro ano de vigência e já menciona-

De acordo com avaliação apresenta pelo Movi- dos, toma-se necessário levar em conta as circuns-
mento Nacional de Direitos Humanos por ocasião da tâncias do período. As proposituras nele contidas,
11 Conferência Nacional de Direitos Humanos, em abril que se converteram em novas leis ou que se encon-
de 1997, algumas propostas do PNDH, em nível fede- tram em tramitação no Congresso, resultaram mais
ral, já podem ser identificadas como cumpridas: da reação aos episódios de grande significado históri-

a) encaminhamento de projeto para atribuição, co ocorridos do que pelo fato de figurarem no PNDH.
por lei, à JustiÇa F.ederal, de competência ;>ar~julgar Ou seja, mais do que o PNDH, a comoção e a indigna-
os crimes contra os direitos humanos, faltando regu- ção da opinião pública diante dos massacres e atos de
lamentar o que são "crimes contra os direitos huma- barbarismo é que alcançaram os projetos das gavetas
nos-; para a ordem do dia do Congresso Nacional. -

b) atribuição, por lei, à Justiça Comum da com- No que concerne ao monitoramento, o Progra-
petência para processar e julgar determinados cri- ma Nacional também carece de mecanismos efica-
mes cometidos por policiais militares no exercício da zes, conforme avaliações apresentadas na 11 Confe-
função, ficando fora os crimes de estupro e forma- rência Nacional, entre as 62 propostas de curto pra-
ção de quadrilha; zo que ainda não se converteram em realidade:
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a) a criação .do cadastro federal de inadimplen
tes sociais, visando incentivo ao respeito aos direitos
humanos, pelos governos estaduais e municipais;

b) criação de sistemas integrados de controle
de armamentos e munições em parceria com os go
vernos estaduais;

c) apoio, no contexto da reforma do Estado, à
proposta de modernização do Poder Judiciário, des
tinada a agilizar os processos, simplificar as regras e
procedimentos e aumentar as garantias do tratamen
to igualitário de todos perante a lei;

d) mapeamento dos programas radiofônicos e
televisivos que estimulam a apologia do crime, da
violência, das discriminações, do racismo, da ação
de grupos de extermínio, de grupos paramilitares e
da pena de morte, com vistas a identificar responsá
veis e adotar medidas legais pertinentes;

e) repasse de recursos do Fundo Penitenciário
Nacional aos Estados, destinado a proporcionar me
lhorias nos sistemas penitenciários estaduais;

f) incentivo à campanha nacional permanente
que amplie a compreensão da sociedade brasileira
sobre o valor da vida humana e a importância do
respeito aos direitos humanos;

g) elaboração do manual de direitos humanos,
destinado a informar, educar e treinar em torno do
respeito aos direitos humanos no Brasil.

Entre as 47 ações de competência exclusiva
dos Estados, destacam-se por ainda não terem sido
concretizadas as seguintes:

a) elaboração dos mapas de violência rural e
urbana, essenciais para a definição das políticas es
taduais de segurança pública e o controle da crimi
nalidade;

b) elaboração de planos estaduais de direitos
humanos, estabelecendo prioridades a serem en
frentadas;

c) estabelecimento de critérios para a seleção,
admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de
policiais (com raras exceções);

d) afastamento das atividades de policiamento
dos policiais acusados de violência contra os cidadã
os, no sentido de evitar pressões na investigação
dos fatos;

e) criação de ouvidorias de polícia, com repre
sentantes da sociedade civil e autonomia de investi
gação e fiscalização (à exceção dos Estados de São
Paulo, Ceará e Pará);

f) implementar seguros de vida e de saúde
para policiais;

g) criar sistema de proteção à família dos poli
ciais ameaçados em razão de suas atividades;

h) estabelecimento de programas de entrosa
mento entre as policiais Civil e Militar e o Ministério
Público;

i) promover progra.mas de capacita.ção ma.terial
das policiais;

j) criar experiências de policias comunitárias ou
interativas;

k) fortalecimento dos Institutos Médico-Legais
e de Criminalística, assegurando-se autonomia dos
mesmos em face dos organismos policiais;

I) estruturação das Defensorias Públicas em to
das as comarcas do País;

m) criação de cursos de formação para agen
tes penitenciários;

. n) estabelecimento de normas para a revista
aos visitantes de estabelecimentos prisionais;

o) desenvolver programas de assistência inte
grai à saúde do preso e de sua família;

p) estabelecer a descentralização dos estabe
lecimentos penais, mediante a construção de presí
dios de pequeno porte;

q) criação e funcionamento de programas de
proteção a testemunhas (há em funcionamento ape
nas a experiência de Pernambuco, que está sendo
expandida para outros cinco estados do Nordeste,
mediante convênio com o Ministério da Justiça).

As ações de competência dos Estados que fo
ram cumpridas até o momento já tinham existência
prática, antes mesmo do lançamento do PNDH, den
tre as quais destacamos:

a) criação de corregedorias de polícia;
b) promoção de programas de caráter preventi

vo destinados a diminuir a incidência de acidentes
de trânsito;

, c) criação de conselhos de defesa dos direitos
da criança e do adolescente e dos conselhos tutela
res;

d) criação de comissões de direitos humanos
nas câmaras municipais e assembléias legislativas;

e) criação de varas, promotorias e delegacias
especializadas em infrações penais envolvendo
crianças e adolescentes.

No campo Orçamentário da União, a situação
do Programa Nacional de Direitos Humanos, ao nos
so ver não é das melhores. Como já dissemos, o
compromisso real com a luta pelos direitos humanos
não têm encontrado contrapartida em reais para sua
viabilização. O Governo Federal destinou à proposta
orçamentária para 1998, parcos recursos, com redu
ção de verbas em algumas rubricas e outras que
simplesmente deixaram de existir. Portanto, o Go
verno compromete o Programa Nacional ao não as-
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segurar a viabilização de projetos por falta doe recur
sos federais, à exemplo de:

a) ,pagamento das indenizações devidas aos
familiares dos mortos e desaparecidos assim consi
derados pela Lei n.!! 9.140 de 1995. Desde aquele
ano, o Governo Federal não tem disponibilizado as
verbas na proposta orçamentária anual para este pa
gamento, tarefa esta que vem sendo cumprida pela
Comissão de Direitos Humanos, na medida que tem
apresentado emenda orçamentária para preencher a
lacuna. Para o ano de 1998, o Ministério da Justiça
solicitou uma verba aquém daquela necessária ao
pagamento das indenizações, ou seja o Ministério
pleiteia verba menor para que seja garantida pelo
menos em parte o que determina a Lei n.º 9.140/95,
de autoria do próprio Governo.

o b) a Secretaria Nacional de Direitos Humanos
que comporta hoje os Departamentos de Direitos
Humanos e da Criança e do Adolescente e a Coor
denadoria,Nacional para Integração da pessoa Por
tadora de deficiência - COROE tiveram as verbas
para os projetos sob sua esfera de atuação simples
mente negados pela Secretaria de Orçamento e Fi
nanças do Ministério do Planejamento.

O PNDH prevê como meta de curto prazo de
marcar e regularizar as terras tradicionalmente ocupa
das por sociedades indígenas. além de dotar a Funai
de recursos suficientes para a realização de sua mis
são de defesa dos direitos das sociedades indígenas,
particularmente no processo de demarcação das terras
indígenas. No entanto, para a demarcação e regulariza
ção das terras dos povos indígenas, solicitou-se para o
Orçamento de 1988 o valor de R$3.000.000 em contras
te com os R$11.100.00 orçados para 1997. Na rubrica
geral Massistência ao silvícola", para a execução orça
mentária de 1998 estão propostos R$39.168.080 contra
os R$61.923.245 apresentados para a execução orça
mentária do ano anterior.

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados, tem buscado, como já dissemos,
emendar o projeto orçamentário do Governo Fede
ral, procurando sanar ao menos em parte essas la
cunas na esfera de atuação desta Comissão do Le
gislativo brasileiro.

Em face do quadro apresentado, entendemos
que é de fundamental importância uma ampla mobili
zação da sociedade brasileira, no sentido de viabili
zar a execução do Programa Nacional de Direitos
Humanos. Para tanto devemos:

a) discutir, elaborar e aprovar Programas Esta
duais de Direitos Humanos, com envolvimento da
sociedade civil e governos estaduais, prevendo-se

inclusive dotações orçamentarias específicas para
sua real implementação;

b) acompanhar, avaliar e pressionar pela' plena
execução do Programa Nacional de Direitos Humanos,
buscando-se assegurar o envoMmento do conjunto dos
Ministérios, órgãos públicos e sociedade civil em sua im
plementação, destacando-se, ainda, gestões no sentido
de garantir recursos financeiros para sua real execução.

Como podemos notar, muito há que se avançar
na implementação de medidas, leis criadas ou refor
muladas de caráter nacional, como também dos trata
dos, declarações e acordos internacionais na área dos
Direitos Human0s dos quais o Brasil é signatário.

A humanidade comemora este ano quarenta e
nove anos da Declaração Universal dos Direitos Hu
manos. Declaração fo~ada no intuito de propiciar à
humanidade as garantias de uma Yida digna de ser vM
da, uma vida de respeito, de solidariedade, de liberdade,
de garantias e deveres, de respeito, de paz social. Além
desta declaração, vários tratados, acordos e convençõ
es intemacionais buscam salvaguardar homens e mu
lheres de todas as idades, etnias, condições sociais, cre
dos, concepções políticas das violações praticadas con
tra os mesmos, pelo Estado ou no seio da sociedade.

Cobramos, e continuamos a cobrar, medidas
enérgicas para a viabilização dos direitos humanos.
Dos direitos humanos que compreendem não ape
nas os direitos de não ser assassinado, torturado, ter
sua liberdade de ir e vir violado, de poder votar e ser
votado, de ter, apenas formalmente, os direitos es
tendidos como de primeira geração agraciados na
formulação das políticas públicas. Entendemos 
como também entende a ONU, as organizações so
ciais brasileiras e internacionais - que os direitos hu
manos são globais, indivisíveis, intransponíveis e in
violáveis. Portanto, cobramos do Governo Federal,
dos Governos Estaduais e Municipais, e da própria
sociedade que tratem os direitos humanos como di
reitos de todos a terem assegurado o acesso a uma
educação e saúde dignas; ao trabalho; a salários
condizentes e suficientes para uma existência digna
para si e sua família; a uma segurança pública que
seja preventiva, protetora e não repressiva e autori
tária; a justiça, sem ter que esperar 10 anos para ver
algum resultado de seu pedido; ao respeito humano
que deve receber qualquer cidadão de todas as ida
des, raças e credos por parte das autoridades e servi
dores públicos; a uma política habitacional; à Reforma
Agrária e políticas agrícolas que assegurem o direito à
terra aos inúmeros sem terras que perambulam pelo
País em busca de condições para plantar. colher, ar
mazenar, transportar e alimentar suas famnias e o con-
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junto da população brasileira; uma política Indigenis
ta que respeite a cultura, proteja, e assegure os di
.reitos de nossos irmãos índios; enfim, de formulação
de políticas públicas que, sobretudo, reflitam a von
tade política, que democraticamente, respeitem,
atendam, assegurem e promovam os seres huma
nos e não atenda apenas os interesses econômicos
nacionais e globais.

Temos que assumir o compromisso com a
vida. Temos que buscar impedir que outros Eldorado
do Carajás, Corumbiara, Carandiru, e tantas outras
tragédias se repitam, que outras rebeliões ocorram
nos presídios, casas de detenção e cadeias brasilei
ras em decorrência da superlotação, do total desres
peito aos direitos dos presos que, somente teorica
mente, estão sob a proteção do Estado; que crian
ças e adolescentes continuem a serem assassina
dos, violentados, prostituídos, seqüestrados; que
mulheres continuem a ser tratadas como saco de pan
cadas, assassinadas, violentadas, objeto de tráfico e
prostituição, que assegure aos brasileiros e brasileiras
que estão no exterior seus direitos, o respeito e atendi
mento que merecem; que ocorràm os assassinatos
anunciados, corriqueiros, fortalecidos pela certeza da
impunidade que reina, infelizmente, em nosso País.

Temos de analisar e aprovar uma Política de
Comunicação Democrática, que constitui-se num
grande anseio da sociedade. Temos que por fim
às práticas jornalísticas que não informam nem
formam o cidadão para a paz, democracia, liberda
de, solidariedade, fraternidade, mas que, pelo con
trário, incita ao crime, propaIa e faz apologia da morte e
da violência.

Temos que fiscalizar, cobrar e exigir punição
para todos os responsáveis pelos verdadeiros as
sassinatos realizados nas clínicas e hospitais deste
nosso País, a exemplo de Caruaru e Santa Genove
va. Temos que proteger, assegurar direitos e garan
tir dignidade para os idosos, crianças e adolescentes
brasileiros.

O povo brasileiro está cansado, merece e exi
ge respeito. O povo brasileiro não quer a fome, não
quer a mendicância, não quer a violência, não quer a
impunidade.

Desejo que as reflexões que aqlli apresento,
possam contribuir para o avanço da luta pelo direitos
humanos no Brasil. Que possam ser a expressão de
confiança, de garantia da cid~dània que deve ser vi
venciada por toda a sociedade brasileira. - Pedro Wil
son, Presidente da Comissão de Direitos Humanos.

AÇÃO LEGISLATIVA

A CDH teve participação ativa na tramitação, no Congresso Nacional, de matérias de
interesse para os direitos humanos. Por meio da atuação de seus membros, a CDH procurou
influir positivamente, quer para apressar o trâmite de projetos, quer para aperfeiçoá-los e
aprová-los. Foram apresentados e encaminhados, no periodo, 64 requerimentos na Comissão.

Veja as proposições que tramitaram na Comissão de Direitos Humanos em 1997:

Proteção a testemunhas - A CDH ofereceu subsídios ao projeto de lei 3.599/97, que
estabelece normas para programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas.
O projeto chegou ao Congresso Nacional em setembro, modificado, depois de ter sido
retirado pelo Poder Executivo, em fevereiro de 1996, quando estava prestes a ser votado pelo
plenário da Câmara. A CDH solicitou o projeto para propor o aprimoramento da matéria, que
recebeu sugestão de substitutivo elaborado pelo relator, deputado Pedro Wilson.

Indicações - A CDH encaminhou, em 26 de agosto, duas indicações ao presidente da
República. A primeira, requerida pelo deputado Pedro Wilson, sugere o nome de Herbert de
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Souza., O Be~inho, p,ara ser condecQTado, in me",oriam, ~om o Prêmio Nacional de Direitos
Humanos, concedido pelo Governo Federal. Também foi requeridá a realização, pela Câmara
dos Deputados, sessão de homenagem ao grande impulsionador da cidadania brasileira. A
outra indicação, proposta pela deputada Dalila Figueiredo (pSDB-SP), é de celebração de
acordo recíproco, entre o Brasil e o Paraguai, prevendo indulto e transferência de presos entre
os dois países.

Federalização dos crimes contra os direitos humanos - Além de acompanhar a
tramitação da proposta de emenda à Constituição, de autoria do Poder Executivo, a CDH
realizou uma audiência pública com a juíza norte-americana Linda Davis, especialista no tema,
e uma reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça. A CDH havia realízado,
em 1996, esforços junto ao Governo Federal para que a matéria fosse objeto de deliberação
pelo Congresso Nacional. .

Moção - A Comissão de Direitos Humanos, acolhendo requerimento de autoria do
deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, aprovado em 25 de nov~mbro de 1997, expediu Moção
de Censura ao Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, pela concessão do
Grã-Colar de Geografia e História do Brasil e o título d(;. membro honorário do referido
Instituto ao comandante do Exército chileno, general Augt'$to Pinochet. A moção considera
que mesmo tratando-se de entidade de direito privado, c· Instituto de Geografia e História
Militar do Brasil tem evidentes vínculos informais com 'o Exército. Segundo ela, a atitude
contrasta com a construção no país do pleno Estado pemocrático de Direito. "Portanto,
honrar um general cuja biografia está manchada do sangúe de milhares de cidadãos, inclusive
de brasileiros, é confrontar-se com os princípios fundamentais norteadores da Constituição
Federal e com os valores universais dos Direitos Humanos que fundamentam declarações,
tratados e convenções de que o Brasil é signatário't, afirma a moção.

PROPOSIÇÕES TRANSFORMADAS EM LEI EM 1997

Veja a seguir as matérias de interesse para os direitos humanos que foram
transformadas em durante o ano de 1997.

Crimininaliz:tção do porte ilegal de, armas

Projeto de Lei 7865/86
Autor: Poder Executivo.

Ementa: Criminaliza o porte ilegal de armas e institui o Sistema Nacional de Armas,
Munições e Explosivos (SINAE). '

Histórico: Transformado na Lei 9437/97, publicada no Diário Oficial da União do dia
21.02.97, página 325, coluna 01.
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Projeto de Lei Complementar 17219V
Autor: Poder Executivo.

Ementa: Institui o Fundo de Reestruturação, Reaparelhamento, Modernização e
Manutenção das Atividades da Polícia Federal - FUNREPOL e dá outras providências.

Histórico: Transformado na Lei Complementar 89/97, publicado no Diário Oficial do
dia 19.02.97, página 2979. Vetado parcialmente (mensagem 225197). Razões do veto
publicadas no Diário Oficial do dia 19.02.97, página 2982.

Tortura

Projeto de Lei 4716/94 (PLC 48196 - no Senado)
Autor: Poder Executivo (Mensagem (64/94)

Ementa: Define os crimes de torturas e dá outras providências.
Histór.i~: A Comissão de Direitos Humanos apresentou um substitutivo, elaborado

pelo relator, deputado Pedro Wilson. A Comissão de Constituição e Justiça incorporou
emenda apresentada pelo deputado Hélio Bicudo. O projeto foi apensado ao Projeto de Lei
que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito e os crimes contra a
Humanidade.

07.04.97 - Transformado na Lei 9455/97.

Código de trânsito

Projet~ de lei 3710/93
Autor: P.oder Executivo

Ementa: Institui o Código de Trânsito Brasileiro. inclusive tipificando os crimes de
trânsito.

Histórico: Aprovado pela Câmara, foi remetido ao Senado Federal, onde recebeu
emendas.

23.09.97 - Transformado na Lei 9503/97 e publicado no Diário Oficial do dia
24.09.97, página 21201 coluna 01.

Vetado parcialmente - mensagem 1056/97 do Presidente da R~pública, contendo
razões do veto, publicada no Diário Oficial do dia 24.09.97, página 21258, coluna 01.

Estatuto dos Refugiados

Projeto de Lei -1936/96 - (PLC 16197 - no Senado)
Autor: Poder Executivo (Mensagem 42',196).
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Ementa: Define mecanismos para a implementação' dó Estatuto, dos Refugiados de
1951.

Histórico: Aprovado pela Câmara, o texto incorporou nove das dez emendas
oferecidas pela Comissão de Direitos Humanos, propostas no relatório do deputado Flávio
Arns.

22.07.97 - Transformado na Lei 9474, publicada no Diário Oficial em 23.07.97, na
página 15.822.

PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO

Projeto de Lei 724/95 - (PLC 10/97 - no Senado)
Autor: Poder Exectiv.o.

Ementa: Define os crimes de especial gravidade e altera dispositivos do Decreto-Lei
2848 de 1940 - Código Penal (incluindo dentre os crimes de especial gravidade ô narcotráfico
e a formação de quadrilha ou bando armados).

Histórico: aprovado na Câmara e remetido ao Senado.
22.09.97 - Aguardando parecer do relator, Senador José Ignácio Ferreira.

Polícias

Projeto de Lei 2314/96 - (PLC 22/97 - no Senado)
Autor: Poder Executivo.

Ementa: Dá nova redação a dispositivos dos Decretos-Leis 1001 e 1002, ambos de 21
de outubro de 1969, e dá outras providências.

Histórico: Aprovado na Câmara. Encaminhado ao Senado Federal em 07.05.97.
28.08.97 - Comissão de Constituição e Justiça - retoma ao relator, senador Josaphat

Marinho, juntamente com o PLS 50/97 que tramita em conjunto.

Projeto de Lei 2859/97 - (PLC 21/97 - no Senado).
Autor: Deputado Carlos Apolinário

Ementa: Dispõe sobre norma geral de organização que toma obrigatória a avaliação
psicológica periódica dos integrantes das polícias e corpos de bombeiros militares.

Histórico: 07.05.97 - Aprovado na Câmara e remetido ao Senado.
19. 11.97 - Senado - aguardando inclusão na Ordem do Dia.

Sistema Penitenciário

P~jeto de Lei 2.684/96 - (PLC 32/97 - no Senado)
Autor: Poder Executivo
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Ementa:· -Alterá os arts. 43 a 47, 55 e 77 do Decreto-lei 2.848, do Código Penal. A
proposição amplia as alternativas à pena de prisão para os crimes de menor gravidade, por
meio da imposição de restrições aos direitos do condenado e prestações de serviços à
comunidade.

Histórico: Discutido e aprovado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, o projeto foi remetido ao Congresso Nacional dia 18 de dezembro
de 1996.

15.10.97 - Comissão de Constituição e Justiça. -aguarda inolusão na pauta para
votação do parecer do relator.

Direitos Humanos no cumculo

Projeto de Lei 2369/96 - (PLC 49197 - no Senado)
Autor: Deputado José Anibal

Ementa: Inclui a temática Direitos Humanos no currículo do ensino fundamental,
sendo obrigatória nos sistemas federal, estadual e municipal. (Fixando o dia 10 de dezembro,
como o dia mundial dos direitos da pessoa humana, quando deverá ser comemorado em todas
as escolas).

Histórico: 24.09.97 - Aprovado na Câmara, foi remetido ao Senado Federal.
21.11.97 - Senado - aguardando inclusão na Ordem do Dia.

Discriminção e Preconceito

Projeto de Lei 3168/97
Autor: Deputado Luiz Alberto.

Ementa: Acrescenta artigo a Lei 7716, de 05 de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia., religião ou procedência
nacional, instituindo a responsabilidade penal de pessoas jurídicas cujos funcionários realizem
práticas de racismo.

.Histórico: 27.08.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - Distribuído
à Subcomissão de Matéria Penal.

Projeto de Resolução 107/96

Autor: Deputada Marilu Guimarães.
Ementa: Institui a ouvidoria geral da Câmara dos Deputados (para encaminhar

denuncias de preconceitos e discriminações).
Histórico: 01.10.97 - Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 

aprovação unanime do parecer favorável do relator, deputado Emerson Olavo Pires a este e ao
PRC 118/97, apensado, com substitutivo.
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~roposta de Emenda à Constituição 368196
Autor: Poder Executivo (Mensagem 421/96)

Ementa: Atribui competência à Justiça Federal parajulgár crimes praticados contra os
direitos humanos.

Histórico: 10.04.97 - Publicação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela admissibilidade(PEC 368-A/96). Aguarda-se inclusão da proposta na pauta do
plenário da Câmara. Em seguida será apreciada pelo Senado.

Indenização

Projeto de Lei 1529196
Autor: Deputado Nilmário Miranda

Ementa: Autoriza a União a indenizar as vítimas de violências praticadas por seus
agentes.

Histórico: 05.06.97 - Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público,
aguardando votação do parecer contrário do relator, deputado Manoel Castro.

Serviço civil obrigatório

Pr.oposta de Emenda à Constituição 369196
Autor: Poder Executivo - (Mensagem 422/96)

Ementa: Institui o serviço civil obrigatório, alterando a Constituição Federal,
acrescentando o inciso LXXVIll ao artigo 50.

Histórico 10.07.97 - Publicação do parecer do relator, na Comissão de Constituição e
Justiça e Redação, deputado José Genoíno, pela admissibilidade, com substitutivo(PEC
369-A/97). Aguarda-se inclusão da proposta na pauta do plenário da Câmara..Em seguida,
será apreciada pelo Senado.

Estrutura Policial e Justiça Militar Estadual

Proposta de Emenda à Constituição 46/91
Autor: Deputado Hélio Bicudo

Ementa: Introduz modificações na estrutura policial, desmilitarizando· a Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias
Civis e Corpos de Bombeiros, que passam a ter incumbência de garantir a segurança e de
colaborar com o Poder Judiciário e o Ministério Público na apuração de infrações criminais.

Histórico: 08.12.95 - Pronto para a ordem do dia do Plenário. tendo parecer
contrário da Comissão Especial- PEC 46-B/91.
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Projeto de lei 2190/96
Autor: Deputado Hélio Bicudo

Ementa: Altera dispositivos dos Decretos-lei 1001 e 1002, de 1969, Códigos Penal
Militar e de Processo Penal Militar, deslocando para a Justiça c<?mum a competência para
julgamento o processo e julgamento de crimes cometidos contra ou por policiais militares no
exercício de policiamento. O projeto prevê, também, que o Ministério Público poderá
acompanhar os inquéritos instaurados para apuração desses crimes.

Histórico: A proposição visa ampliar e restaurar o alcance do projeto que originou a
Lei 9.299/96.
30.04.97 - Prejudicado por ter sido aprovado substitutivo apresentado ao projeto 2314/96, de
autoria do Poder Executivo, que estava apensado a este.

Conselho Nacional de Direitos Humanos

Projeto de Lei 4.715/94
Autor: Poder Executivo (Mensagem 663/94)

Ementa: Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em
Conselho Nacional de Direitos Humanos e dá outras providências.

Histórico: 16.04.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação o projeto recebeu
parecer do relator, deputado Alexandre Cardoso, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do substitutivo da Comissão de
Direitos Humanos, elaborado pelo relator, deputado Nilmário Miranda.

Portadores de deficiência

Projeto de Lei do Senado 19197
Autor: Senador Lúcio Alcântara

Ementa: Altera o artigo 150 da Lei 4737, de 15 de julho de 1965.
Histórico: 24..09.97 - Comissão de Constituição e Justiça - Aguardando parecer do

relator, senador Antonio Carlos Valadares.

Remanescentes de Quilombos

Projeto de Lei 627/95
Autor: Deputado Alcides Modesto

Ementa: Regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos
remanescentes de quilombos, na forma do artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, e estabelece normas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro e dá
outras providências.
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Históric.o: O projeto é resultaRte de sugestões apresentadas por diversas'entidades da
sociedade civil. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou, por unanimidade, o
parecer favorável do relator, deputado Severiano Alves, com cinco emendas.
08.04.97 - Encontra-se na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
agu~rdando parecer do relator, deputado Luiz Alberto, a quem foi redistribuído.

Projeto Lei do Senado 129/95 - (PL 3207/97 - na Câmara dos Deputados)
Autor: Senadora Benedita da Silva.

Ementa: Regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos
remanescentes das comunidades de quilombos, na forma do artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Histórico: Aprovado no Senado, o Projeto foi encaminhado à Câmara em 04.06.97,
onde aguarda distribuição na Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

Proposta de Emenda à Constituição 38/97
Autor: Senador Abdias Nascimento e outros

Ementa: Altera os artigos 49, 129 e 176 e acrescenta o artigo 233 ao Capitulo VIll
do Título VIII da Constituição Federal, para garantir às comunidades remanescentes dos
quilombos os direitos assegurados às populações indigenas,

Histórico: 29.10.97 - Senado - Comissão de Constituição e Justiça - aguardando
parecer do relator, senador Roberto Freire.

Criança e Adolescente

Proposta de Emenda à Constituição 171193
Autor: Deputado Benedito Domingos

Ementa: Altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal.
Histórico: A proposta reduz a idade da imputabilidade penal de 18 para 16 anos. A

CDH apresentou subsídios ao relator contra o mérito da proposição.
21.06.95 -Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, aguardando

votação do parecer do relator, deputado Luiz Clerot, pela admissibilidade desta e da proposta
37/95, apensada.

Projeto de Lei 469/95
Autor: Deputado Alexandre Ceranto

Ementa: Estabelece medidas de proteção ao trabalho do menor.
Histórico: 27.03.96 - Encontra-se na Comissão de Seguridade Social aguardando'

parecer da relatora, deputada Fátima Pelaes, a quem foi redistribuído.
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Projeto de Lei Complementar 144/97
Autor:· Deputada·Dalila Figueiredo

Ementa: Cria o Fundo de Socialização para Adolescentes (FUSA) e dá outras
providências.

Histórico: 28.05.97 - Comissão de Finanças e Tributação - aguardando parecer do
relator, deputado Arnaldo Madeira.

Projeto de Lei 2826/97
Autor: Deputada Dalila Figueiredo

Ementa: Acrescenta incisos ao artigo 88 da Lei 8069, de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), e dá outras providências.

Histórico: Tramitará nas Comissões de Seguridade Social e Família~ Finanças e
Tributação e, Constituição e Justiça e Redação.

10.09.97 - Comissão de Seguridade Social e Família - aguardando votação do
parecer favorável da relatora, deputada Rita Camata.

Projeto de Lei 3012/97
Autor: Deputado Padre Roque.

Ementa: Suprime o inciso lI, parágrafo quarto, do artigo primerto da Lei 9455, de 07
de abril de 1997 e acrescenta inciso ao artigo primeiro, da referida lei, que define os crimes de
tortura. (Aumentando a pena de reclusão de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos para quem comete
o crime de tortura contra criança, adolescente, deficiente e gestante, levando à morte).

Histórico: 12.06.97 - Comissão de Seguridade Social e Família - aguardando votação
do parecer favorável do relator, deputado Colbert Martins.

Projeto de Lei 3188/97
Autor: Deputado Emandes Amorim.

Ementa: Acrescenta artigo à Lei 8069, de 1~ de julho de 1990, determinando o início
imediato de investigação de desaparecimento de criança e adolescente. (no prazo máximo de
seis floras após notificação).

Histórico: OLI0.97 - Comissão de Segurii'ade Social e Família - parecer favorável
da relatora, deputada Ceci Cunha.

Questão Indígena

Projeto de Lei 2057191
Autor: Deputado Aloízio Mercadante e outros

Ementa: Dispõe sobre o Estatuto da~ ~ociedades Indígenas.
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Histórico: Foi constituída Comissão Especial para apreciação deste. projeto e dos que
a ele foram apensados. Pa~ecer favorável do relator, deputado LucianQ Pizzatto, foi aprovado
por unanimidade, tanto pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no ~érito,

pela aprovação com substitutivo, e dos projetos apensados (2160/91, 2619/92, 4442/94 e
4916/94).

Foi apresentado requerimento do então deputado Arthur da Távola no sentido de que
a matéria seja apreciada pelo Plenário.

Proposta de Emenda à Constituição 133/92
Autor: Deputado Nicias Ribeiro

Ementa: Acrescenta parágrafo ao artigo 231 da Constituição Federal, para impedir a
demarcação de terras indígenas em áreas de fronteira, condicionando-as á aprovação prévia do
Congresso Nacional.

Histórico: A Comissão Especial constituída para examinar a matéria aprovou parecer
do relator, deputado Salomão Cruz,. que prevê a audiência dos Estados no processo de
demarcação e garante sua exploração independentemente de autorização do Congresso
Nacional.

18. 10.95 - A proposta aguarda inclusão na Ordem do Dia - PEC 133/92-B.

Proposta de Emenda à Constituição 125/95
Autor: Deputado Luciano Castro

Ementa: Altera o Artigo 231 da Constituição Federal, estabelecendo a competência
exclusiva do Congresso Nacional na homologação das áreas configuradas como terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como a revisão daquelas pendentes de
demarcação ou já demarcadas.

Histórico: 27.09.95 - Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e Redação
aguardando votação do parecer do relator, deputado Régis de Oliveira, que defende sua
admissibilidade.

Proposta de Emenda à Constituição 72/95
Autor: Deputado Salomão Cruz

Ementa: Suprime o inciso XVI do artigo 49 da Constituição Federal e dá nova
redação ao parágrafo 3° do artigo 231 da Constituição Federal. A proposta atribui ao órgão
indigenista oficial e ao Ministério de Minas e Energia a competência de autorizar, em terras
indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, a pesquisa e lavra de
riquezas minerais. Atualmente essa é uma competência exclusiva do Congresso Nacional.

Histórico: 23.05.95 - Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e Redação
aguardando parecer do relator, deputado Ney Lopes.
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Projeto' de ·Lei.COInplenientar'. PLS 257/89 r no Senado (pLP 260/90, na Câmara).'Autor: Comissão Diretora do SelldClo.
Ementa: Define a hipótese de "relevante interesse público da União", para os fins

previstos no artigo 231, parágrafo 6°, da Ccnstituição, dispondo sobre a exploração das
riquezas materiais do solo, dos rios e dos lagos em terras indígenas.

Histórico: 25.04.96 - Em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, da Câmara, recebeu parecer do relator, deputado José LUIZ Clerot, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e pela
inconstitucionaiitbde ao substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias. Concedida vista ao deputado Milton Mendes.

Projeto Lei - PLS 260/89 - no Senado (PL 4881/90, na Câmara)
Autor: Comissão Diretora do Senado

Ementa: Dispõe sobre a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios e dá outras providências. Estabelece prazo de 90 dias para que o Executivo apresente
um cronograma para a demarcação das terras indígenas.

Histórico: Aprovado pelo Senado Federal, o projeto foi encaminhado à Câmara, onde
foi aprovado, com substitutivo e remetido ao Senado para apreciação.

08.02.96 - - Senado - Comissão d~~Çonstituição e Justiça - devolvido pelo relator,
estando a matéria em condições de ser incluidã. na pauta de reunião da Comissão.

Anistia a Militares

Proposta de Emenda à Constituição 188/94
Autor: Deputado Zaire Rezende

Ementa: Acrescenta parágrafo 6° e 7° ao artigo 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, pispondo sobre a Anistia quanto às
punições aplicadas, através de atos de exceção, a servidores militares.

Histórico: Aprovadas pelas comissões pertinentes, a matéria foi retiradà da Ordem do
Dia do plenário da Câmara, em 13.12.95, por requerimento do Líder do Qovemo.

Convenção sobre desaparecimentos

Projeto de Decreto Legislativo 94/95
Autor~ Poder Executivo (Mensagem 1204/94)

Ementa: Convenção Interamericana sobr~ o Desaparecimento Forçado de Pessoas,
concluído em Belém, Pará, em 9 de junho de 1994. .

Histórico: Trata-se da primeira convenção internacional sobre desaparecimentos
políticos: Apliovada pela Comissão de Relações Exteriores, a mensagem foi transfonnada em
Projeto de Decreto Legislativo.
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31.03.97 -. Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - redistribuído do
relator, deputado Paulo Delgado.

Preservaçio da Identidade

Projeto de Lei 2852/97
Autor: Deputada Maria Valadão

Ementa: Dispõe sobre a preservação da identidade das vítimas em casos de estupro e
outros crimes de abuso sexual.

Histórico: 03.04.97 - Comissão de Seguridade Social e Familia - aguardando parecer
da relatora, deputada Jandira Feghali.

Vala Comum

Projeto de Lei 2795/97
Autor: Deputado Pedro Wilson

Ementa: Altera o parágrafo uruco, transfonnando-o em parágrafo primeiro, e
acrescenta parágrafo segundo ao artigo 81 da Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973,
proibindo o sepultamento em valas comuns e dá outras providências.

Histórico: 27.08.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - aguardando
parecer do relator, deputado Augusto Farias.

Questão agrária

Projeto de Lei 490/95 - PLC 39/96 (no Senado)
Autor: Deputado Domingos Dutra

Ementa: Dá nova redação aos artigos 924 e 928 do Código de Processo Civil, para
impedir a concessão de liminares em ações possessórias, sem audiência de justificação prévia,
em litígios coletivos pela posse da terra urbana ou rural.

Histórico: Foi aprovado por unanimid41de pela Câmara com redação final oferecida
pelo relator, deputado Nilson Gibson, e remetido ao Senado em 21/06/96.

12.11.97 - Senado - Aguardando inclusão na Ordem do Dia.

Projeto d'e Lei 1171195
Autor: Deputado Nilmário Miranda.

Ementa: Dá nova redação ao inciso n do parágrafo lOdo artigo 161 do Código Penal,
descriminalizando a ocupação pacífica de terras ociosas.

Histórico: Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, apensado ao
projeto de lei 1030/95, do deputado Feu Rosa, que aguarda distribuição na ComisSão de
Constituição e Justiça e Redação.
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Projeto de Lei 1030/95
Autor: Deputado Feu Rosa.

Ementa: Revoga o parágrafo terceiro do artigo 161 de Decreto-lei 2848, de 07 de
dezembro de 1940 - Código Penal. (revogando o dispositivo que exige que haja queixa para
que seja caracterizada como usurpação a invasão e apropriação de propriedade particular sem
a utilização de violência).

Histórico: 25.03.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - redistribuido à
Subcomissão Especial de Matéria Penal.

Trabalho escravo

Proposta- de Emenda à Constituição 232/95
Autor: Paulo Rocha, Nihnário Miranda, Alcides Modesto e outros

Ementa: Dá nova redação ao artigo 243 e seu Parágrafo Único da Constituição,
estabelecendo a pena de perdimentp da gleba onde for constatada condutas que favoreçam ou
configurem trabalho forçado e eséra"Jo, com a reversão dessas áreas aos programas de
assentamento de colonos, e destinando os bens apreendidos para programas de fiscalização e
repressão a essas condutas. 'A matéria recebeu o apoio das Comissões de Agricultura, do
Trabalho e de Direitos Humanos, da Câmara.

Histórico: 03.11.95 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação, aguardando
parecer do relator, deputado Roland Lavigne.

Projeto de Lei 929/95
Autor: Deputados Paulo Rocha, Nilmário Miranda, Alcides Modesto e outros.

Ementa: Define como crimes condutas que favorecem ou configuram trabalho
forçado.

Histórico: O projeto recebeu o apoio das Comissões de Agricultura, de Trabalho e de
Direitos Humanos, da Câmara.
Já aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.

12.04.96 - Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
redistribuído à Subcomissão Especial de Matéria Penal, onde o relator é o deputado Ibrahim
Abi Ackel.

Projeto de Lei 3649/97
Autor: Poder Executivo

Ementa: Altera os artigos 132,203 e 207 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal. (incluindo penalidade quando de práticas trabalhistas coercitiva dentre as
quais, o transporte de bóias-frias em caminhões desprovidos de segurança, o aliciamento de
trabalhador fora da localidade de execução do trabalho, mediante fraude ou cobrança de
qualquer quantia do trabalhador e quando há afrontamento à liberdade de contratar, retendo
documentação e impossibilitando o desligamento do serviço em virtude de dívida).
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Histórico: 03.10.97 - Comissãe de Consti~içãº 0& .h.Jstiça.~ .Redação • aguardando
distribuição ao relator.

Projeto de Lei do Senado - PLS 200/97
Autora: Senadora Marluce Pinto

Ementa: Dispõe sobre a expropriaçlo de terras rurais onde se verifique a ocorrência
do trabalho escravo de crianças e adolescentes.

Histórico: 01.10.97 - Comissão de Constituição e Justiça· aguardando parecer do
relator, senador Guilhenne Palmeira.

Projeto de Lei do Senado - PLS 207195
Autor: Senador Júlio Campos

Ementa: Altera dispositivo do Decreto Lei 2848, de 07 de dezembro de 1940 
Código Penal, e dá outras providências.

Histórico: 24.04.97 - Comissão de Constituição e Justiça - designado relator, senador
Ramez Tebet para exame da emenda O1 de plenário. oferecida em turno suplementar.

Polícias

Projeto de Lei 1277/95
Autor: Deputado Nilmário Miranda

Ementa: Acrescenta dispositivo à parte geral do Código Penal, instituindo
circunstâncfa agravante nos casos em que o crime for cometido contra policial em serviço ou
quando o agente de policia abusar da sua qualidade de policial objetivando a prática de crime.
O projeto aumenta a pena para os criminosos que atingirem policiais em serviço.

Histórico: 02.08.96 - A matéria foi distribuída à Subcomissão de Matéria Penal, da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

Indicação 452195
Autor: Deputado Nilmário Miranda

Ementa: Sugere ao Poder: Executivo o envio de projeto de lei instituinde -seguro de
vida obrigatório para os agentes da Polícia Federal e servidores militares que d~seinpenhem
atividades operacionais com risco de vida. A sugestão foi feita porque a matéria, por implicar
criação de despesa, é de competência exclusiva do Poder E~ecutivo.

"Histórico:" Aguarda manifestação do Executivo.

Projeto de Lei 3008197
Autor: Deputado Tuga Angerami.
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E.meuta: .D~sp.Õe sobre a proi~ição Qa participação de integrantes da Forças Annadas,
das Polícias Federal, ciVil e MÜitar~ de das guardas municipais, em empresas privadas de
segurança.

Histórico: 18.09.97 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
aguardando parecer do relator, deputado Pimentel Gomes.

Projeto de Lei do Senado - PLS 273/96
Autor: ,Senadora Benedita da Silva

Ementa: Institui o estudo dos direitos humanos na formação policial.
Histórico: 20.08.97 - Comissão de Constituição e Justiça - aguardando parecer do

relator, senador Roberto Fréire.

Projeto de Lei 3648/97
Autor: Deputada Maria Elvira.
Ementa: Dispõe sobre a aprovação em exame de aptidão psicológica como requisito para o
ingresso nos quadros dos órgãos de segurança pública e nas empresas privadas de segurança e
transporte de valores
Histórico: 13.10.07 - Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público - aguardando
parecer do relator, deputado Zaire Rezende.

Proteção a Testemunhas e a Vítimas

Projeto de Lei 610/95
Autor: Deputado Humberto Costa

Ementa: Dispõe sobre a proteção à testemunha de crime e dá outras providências. O
Projeto dispõe sobre o apoio do Estado às testemunhas de crimes ameaçadas, inclusive para
mudar de residência, sustento temporário e alteração de identidade.

Histórico: Distribuído às Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público,
Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e, Constituição e Justiça e Redação.

11.09.96 - Comissão de Seguridade Social - recebeu parecer contrário da relatora,
deputada Ceci Cunha, a este e favorável ao projeto 1348/95, apensado.

Projeto de Lei 3600/97
Autor: Poder Executivo.

Ementa: Estabelece a redução da pena para o agente colaborador que proporcionar a
identificação de quem mais concorreu na prática dos crimes que menciona e dá outras
providências. (estabelecendo que a pena será reduzida de um a dois terços).

Histórico: 01. 10.97 - Aguardando distribuição na Comissão de Constituição e Justiça
e Redação.
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Projeto de Lei 3599/97
Autor: Poder Executivo

Ementa: Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas
especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas e institui o Programa Federai de
assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas.

Histórico: 1°.12.97 - Recebeu sugestões da Comisão de Direitos Humanos e foi
remetido à Comissão de Finanças e Tributação, onde deverá tramitar, antes de ir à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, da Câmara.

Projeto de Lei do Senado - PLS 87196
Autor: Senador Júlio Campos.

Ementa: Dispõe sobre a proteção, pelo Estado, de vítima ou testemunha de crime, e
dá outras providências.

Histórico: 10.11.97 - aguarda inclusão na Ordem do Dia.

Situação do Estrangeiro

Projeto de Lei 1813/91
Autor: Poder Executivo (Mensagem 495/91)

Ementa: Define a situação juridica do estrangeiro nCJ Brasil e dá outras providências.
O projeto visa a regularização da situação de imigrantc;s que vivem em condições degradantes
no país, inclusive de trabalho tscravo.

Histórico: O projeto foi aprovado com emendas na Comissão de Relações Exteriores.
01.04.96 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação com o relator,

deputado Alrnino Affonso.
02.10.97 - Plenário - discussão em turno único - Aprovação do requerimento do

deputado Cezar Coelho, na qualidade de Líder do Governo, solicitando a retirada
deste, de pauta da ordem do dia.

Sistema Brasileiro de Inteligência

Projeto de Lei 3651/97
Autor: Executivo Federal

Ementa: Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN, e dá outras providências. (cabendo à Câmara de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional a supervisão da Execução da Política Nacional de Inteligência)

Histórico: 14.10.97 - Comissão de Relações E.xteriores e de Defesa Nacional
aguardando parecer do relator, deputado José Aníbal.
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Projeto de Lei 2.687/96
Autor: Poder Executivo

Ementa: Altera os ~s. 74, 86, 195~ 196, e 197 da Lei 7.210184, que institui a Lei de
~xe~ção Penal. A proposição busca a agilização do procedimento da execução penal e a
slmphficação dos atos de locação e transferência dos presos.

Histórico: Resultado de estudos e discussões da Comissão Especial de Reformulação
da Lei de Execução Penal.

04.04.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - Aguardando parecer 'do
relator, deputado Ibrahim Abi-Ackel.

Crime hediondo

Projeto de Lei 2876/97
Autor: Deputado Euler Ribeiro.

Ementa: Altera dispositivos do Decreto-Lei 2848, de 07 de dezembro de 1940 
Código Penal e da Lei 8072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre crimes hediondos.
(incluindo como crime hediondo a mediação para servir a lascivia de outrem, o favorecimento
da prostituição, o rufanismo e o tráfico de pessoas; alterando o termo tráfico de mulheres para
tráfico de pessoas, com o objetivo de incluir os crimes praticados contra menino e menina.

Histórico: 27.08.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - distribuído à
Subcomissão de Materia Penal.

Violência Contra Mulher.

Projeto de Lei 4429194
Autor: CPI Violência Contra Mulher.

Ementa: Dispõe sobre os crimes contra a liberdade sexual. (incluindo dentre os crimes
a mediação para servir a lascivia de outrem, incluindo o lenocídio, a manutenção de casa de
prostituição e o rufianismo).

Histórico: 20.03.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - redistribuído à
Subcomissão Especial de Matéria Penal.

Projeto de Lei 2725/97
Autor: Deputado Wigberto Tartuce.

Ementa: Modifica os artigos 213 e 214 do Decreto-lei 2848, de 07 de dezembro de
1940 - Código Penal Brasileiro. (estabelecendo a pena de castração, através da utilização de
recursos químicos, para o crime de constrangimento de mulher a conjunção carnal, mediante
viol~ncia ou grave ameaça ou p~rmitir que se pratique ato libidinoso).
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Histórico: 22.04.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - distribuído à
Subcomissão de Matéria Penal.

Tortura

Projeto de Lei 3232/97
Autor: Deputado Tuga Angerami

Ementa: Altera a Lei 9455, de 07 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e
dá outras providências. (estabelecendo que o crime de tortura se caracteriza pela violência,
tendo em vista qualquer tipo de discriminação ou preconceito; aumentando a pena de reclusão
de quatro a doze anos, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e de doze a
trinta anos, se resulta morte; aumentando a pena de um sexto a um terço, se o crime é contra
enfermo e idoso, e que a pena deverá ser cumprida integralmente em regíme fechado).

Histórico: 27.08.97 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação - distribuído à
Subcomissão de Matéria Penal.

Algemas

Projeto de Lei 1918/91 - (no Senado - PLC 113/93)
Autor: Deputado Jamil Haddad

Ementa: Disciplina o emprego de algemas e dá outras providências.
Histórico: O projeto procura impedir o uso humilhante de algemas, preservando a

integridade fisica e moral dos detentos e presidiários. Aprovado pelo Plenário da Câmara, com
redação final do relator, deputado Nilson Gibson.

01.11.96 - Senado - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aguardando
parecer do relator, senador Francelino Pereira.

Eventos

COMISSÃO PROMOVE DEBATES DESENCADEADORES

A estratégia da gestão 1997 da Comissão de Direitos Humanos de ampliar a
mobilização em tomo dos direitos humanos por meio do fortalecimento dos laços entre
entidades e da integração de novos parceiros, realizou-se de forma permanente ao longo do
ano. Um dos instrumentos para isso foi a realização de eventos destinados ao debate de temas
setoriais. Além de 17 reuniões ordinárias, a CDH promoveu 34 seminários e audiências
públicas durante o ano, abrangendo assuntos como a alimentação, a segurança pública, a
cidadania dos portadores de deficiência, a questão racial, a saúde no trabalho, entre outros.

O conceito adotado nessas promoções foi o de "evento desencadeador" de ações
públicas e sociais, visando a superação de situações e condutas contrárias aos direitos
humanos.' Os temas e os participantes são definidos pelo plenário da Comissão, ao aprovar
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requerimentos de iniciativa dos parlamentares. Cultivou-se, nos debates, a busca de soluções e
'? c1areamento das idéias de cada segmento, formando-se opinião e provocando iniciativas
políticas.

fi CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

A 11 Conferência Nacional de Direitos Humanos reuniu, na Gâmara dos Deputados,
nos .dias 12 e 13 de maio, 800 participantes representando 252 entidades de todo o país e
algumas internacionais, para avaliar a implementação do primeiro ano de Programa Nacional
de Direitos Humanos (PNDH). A Conferência apontou caminhos para a consolidação do
PNDH, estimulou a elaboração de programas estaduais e municipais de direitos humanos e
ofereceu recomendações para ações coordenadas entre os diversos órgãos que atuam no setor.

Segundo as avaliações produzidas pelos 12 grupos temáticos, pelas 10 conferências
estaduais preparatórias e pelos painelistas, o lançamento do PNDH constitui-se importante
vetor de compromissos e ações visando ao respeito aos direitos humanos no país. Entretanto,
o grau de implementação de. suas metas foi considerado abaixo de um padrão ideal. Foram
apontados problemas metodológicos do PNDH, principalmente a falta de definições
quantitativas, agentes responsáveis, recursos disponíveis e mecanismos democráticos de
monitoramento das metas anunciadas.

Urt1~ característica-marcante do eVerito foi a -diversidade--rlos participantes e a forte
interação que houve entre eles. Dezenas de oficiais da Polícia Militar, lideranças indígenas,
autoridades estaduais de segurança pública, lideranças religiosas, entre outros, mantiveram
uma produtiva convivência com os ativistas tradicionais de direitos humanos.

ENCONTRO PREPARATÓRIO DAS COMEMORAÇÕES DO CINQÜENTENÁRlO
DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E DA

DECLARAÇÃO A~ERICANA DE DIREITOS E DEVERES DO HOMEM

Realizado em conjunto _ com diversas instituições p6blicas e organizações
não-governamentais, nos dias 3 e 4 de dezembro de 1997, no Auditório Nereu Ramos, o
encontro definiu uma agenda de temas e eventos alqsivos ao cinqüentenário da Declaração
Americana sobre os Direitos -e Deveres de Homem e-da-Ueelaraçiol1riiversal dos Direitos
Humãrtos~ -AIétn âisso, forMt analisadas a implementação das recomendações da Conferência
Internacional de Viena no continente americano; discutido o significado e o valor das
Declarações e suas conseqüências históricas; e examinados os novos paradigmas dos direitos
humanos e as perspectivas do sistema internacional de proteção aos Direitos Humanos.
Durante o encontro também foi realizado o IV Fórum das Comissões Legislativas de Direitos
Humanos. Participaram representantes de Comissões Legislativas de Direitos Humanos do
Brasil e de outros países do continente americano, de ONGs e de instituições públicas.
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REUNIÃO COM Â.. RELATO~ DA ~OMISSÃO
ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Dezembro de 1997

Em reunião ordinária da CDH, a deputada Zulaiê Cobra (pSDB-SP), relatora da
Comissão Especial de Segurança Pública, recebeu um dossiê contendo propostas para o
aprimoramento dos serviços de segurança pública. Fruto das propostas acumuladas em dois
anos e meio de atividades da CDH, a contribuição foi acompanhada da solicitação de que, no
relatório final da Comissão Especial, seja assegurado o enfoque.dos direitos humanos e que
proposições praticamente consensuais em tramitação no Congresso sobre direitos humanos
sejam aproveitadas, como a federalização dos crimes contra os direitos humanos e a criação
do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

A FEDERALIZAÇÃO DOS CRIMES CONTRA OS DIR:EITOS HUMANOS

Em audiência pública conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, da Câmara, no dia 29 de abril, foi debatida a Proposta de Emenda à Constituição
368/96, do Poder Executivo, que federaliza os crimes contra os direitos humanos. Na ocasião,
definiu-se um trabalho conjunto das duas comissões para o acompanhamento e relatoria da
PEC 368/96.

Seminário.fi

COMISSÕES DEBATEM PAPEL DAS
POLÍCIAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO

Um debate franco sobre os caminhos para a reestruturação das instituições de
segurança pública foi o que ocorreu no seminário "O papel das Polícias no Estado
Democrático", realizado pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, no
dia 24" de junho, na Câmara dos Deputados.

As comissões buscaram modelos de polícia capazes de aproximá-la da sociedade,
adequá-la aos princípios do Estado Democrático e de elevar o seu padrão de eficiência. O
objetivo central do evento foi o de reunir subsídios para as proposições legislativas em
tramitação sobre segurança pública, por meio do encontro de idéias e experiências
desenvolvidas nos Estados.

Para isso, foram convidados os mais diversos segmentos que atuam na área e
conhecem de pertú esses problemas. Trouxeram as experiências de seus estados para a
discussão os secretários de Segurança Pública dos Estados de São Paulo, José Afonso da
Silva; do Distrito Federal, Roberto Aguiar; e do Espírito Santo, Adão Rosa. Também
participaram o comandante-geral da PM de Pernambuco, coronel Antônio Menezes Cruz; o
chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Hélio Luz; o ouvidor das Polícias
do Estado de São Paulo, Benedito Domingos Mariano; os deputados federais Hélio Bicudo
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(PT-SP) e.HélioRO{'8s.. (PMDB-SP),. et:J.tre outras al.;ltoridades e especialistas em segurança
pública. Requerimento pará a realízação do evento foi apresentado pelos deputados Nilmário
Miranda (PT-MG), José Genoíno (pT-SP) e Pedro Wilson.

CONTROLE DE DOENÇA DO TRABALHO EM DEBATE

As Comissões de Direitos Humanos, de Seguridade Social e Família e a do Trabalho,
de Admirtistração e Serviço Público realizaram, no dia 10 de junho, seminário para debater as
normas, em fase de definição, sobre as L.E.R. - Lesões por Esforços Repetitivos - a doença do
trabalho que mais se expande no Brasil. O evento contou com as presenças do secretário de
Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Zuher Handar; do
coordenador-geral de Serviços Previdenciários, Baldur Schubert; dirigentes de entidades
sindicais de trabalhadores e empresários e especialistas em Medicina do Trabalho.

Na ocasião, foram levantadas diversas sugestões para inclusão nas normas oficiais que
serão anunciadas em breve pelo Governo Federal. As autoridades presentes
comprometeram-se, também em criar Comissão Tripartite (Governo, Trabalhadores e
Empresários), para deliberar sobre as normas destinadas a prevenir a doença e cuidar dos·
casos já existentes. Requerimento para o evento foi apresentado pela deputada Marta Suplicy
(PT-SP).

ALTERAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS DO INSS
PARA DOENÇAS DO TRABALHO

Dando prosseguimento ao primeiro seminário sobre as doenças do trabalho, a CDH
realizou, nos dias 8 e 9 de setembro,junto_çº~. as Comissões de Trabalho e de Seguridade
Social, o seminário, "Alteração de normas técnicàspaáidoenças do tra~albo", para elencar
propostas concretas a ser encamiIlbªdas-_ao..-IN-SS;---Reunitãrií-se representantes de diversos

------segnretltõs- de-trabalhadores expostos á DORT - Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao
Trabalho (também conhecida como LER), pneumoconiose, benzenismo e perda auditiva
induzida por ruído ocupacional, doenças que são objeto de regulamentação pelo INSS.
Também pJ2ri::;ipar~_ parlamentares;'--representantes do Ministério da Previdência e
Assistência Social, médicos especialistas e sindicalistas. A autoria do requerimento de
realização do evento é dos deputados Walter Pinheiro (PT-BA), Marta Suplicy (PT-SP),
Paulo Paim (PT-RS), Jair .Meneguelli (PT-SP) e Pedro Wilson (PT-00).

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, PORTADOR DE CIDADANIA

o seminário "Portador de Deficiência, Portador de Cidadania" foi realizado pela CDH
nos dias 24 e 25 de setembro, no Auditório Nereu Ramos. Contou com maciça presença de

- dirigentes de entidades de e para portadores de deficiência de todo o país, totalizando cerca de
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400 pessoas, incluindo. personalidades . como o escritol" Marcelo Rubens Paiva, o
~~comentarista esponivo Osmar Santos e o camp~o olímpico de salto triplo João Carlos de
Óliveira, o "Joio do Pulo". O evento teve a participação de cerca de 400 pessoas e prodU7.iu
propostas para superar as dificuldades que impedem o atendimento de qualidade à pessoa com
deficiência. Foram enviadas uma carta aberta ao presidente da República e recomendações ao
Congresso Nacional no sentido da ampliação e aprimoramento da legislaç~o p~ninente. O
requerimento que d~ .. origem ao seminário .é de autoriã dos deputados Flávio
Arns(PSDB-PR), Fernando Gabeira (pV-RJ) e Pedro Wilson (PT-GO).

SEGURANÇA LEGISLATIVA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Numa atividade conjunta com o Sindicato dos Servidores 4,0 Poder Legislativo Federal
que contou com o apoio da la e 3a Secretarias da Mesa da Câmara dos Deputados, foi
realizado, em 16 de setembro, o primeiro evento a discutir pubÍicamente a estrutura e o
funcionamento dos serviços de segurança legislativa. O objetivo foi levantar dados e opiniões
para o aprimoramento desses serviços, tanto no que tange ao respeito à cidadania e aos
direitos humanos quanto à sua qualificação técnica. O seminário inseriu-se no ciclo de debates
promovido pela CDH buscando o aperfeiçoamento dos serviços de segurança pública.
Participaram os dirigentes e agentes de segurança legislativa das Casas do Congresso Nacional
e dirigentes de serviços de segurança de Assembléias Legislativas, além de parlamentares e
representantes da Cruz Vermelha e da Anistia Internacional. O requerimento da audiência foi
40 deputado Pedro Wilson.

SEMINÁRIO PELO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Em 'Parceria com a Organização das Naçõ.es Unidas para a Agricultura e ~limentação,

a Rede Dia Mundial da Alimentação-Brasil e a Comissão de Assuntos Sociáis do Senado
Federal. a CDH realizou o "Seminário pelo Dia Mundial da Alimentação". no dia 16 de
outubro, para avaliar os compromissos assumidos pelo Brasil junto à comunidade
internacional, especialmente durante a Cúpula sobre Alimentação (Roma, 1992), os programas
e projetos governamentais sobre alimentação e segurança alimentaJ: em exectlção~estimulaf'ã

ampliação dos referidos' projetos'i o apó'io' ás âtividades de pesquisa e desenvolvimento
voltados à produção de alimentos, sobretudo aqljeles que têm como agentes produtivos os
pequenos produtores, a agricultura familiar e o cooperativismo. Participaram do evento
representantes das entidades promotoras, dos Ministérios da Agricultura e de Política
Fundi~a, além da· Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional dos
Trábalhaores na Agricultura. 9rganização das Cooperativas Brasileiras. Associação Brasileira
de Agribusiness e o secretário de Agricultura do Distrito Federal. Luiz Homem de Carvalho
O seminário atendeu 3; requerimento fonnulado pelo deputado Pedro Wilson.
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"RELAÇÕES RACIAIS E" POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO BRASIL"

o seminário debateu, durante todo o dia 11 de novembro, o conjunto das relações
raciais no Brasil, buscando produzir recomendações aos poderes públicos e à sociedade civil
de providências, programas governamentais, aprimoramentos e inovações legais no sentido de
valorizar grupos étnicos hoje wlneráveis ao preconceito e à discriminação. O conceito de
políticas afirmativas, pelo qual o Estado aplica medidas tendentes a reduzir desigualdades
entre os diversos grupos étnicos, foi utilizado no enc~amentodas p~opostas. Participaram
representantes de entidades representativas dos segmentos organizados envolvidos no tema. O
seminário foi requerido pelo deputado Luis Alberto (PT-BA).

"EDUCAÇÃO PARA DIREITOS HUMANOS"

Realizado nos dias 18 e 19 de novembro, o seminário teve o objetivo de discutir
formas para a inclusão dos direitos humanos na educação fonnal e informal, em seus diversos
níveis e modalidades, procurando identificar alternativas de intervenção face ao desafio da
formação integral da cidadania. Foram propostas alternativas legais e pedagógicas nos
diversos meios e espaços disponíveis, estimulando as ações de educação popular
desenvolvidas por movimentos sociais, na perspectiva da conscientização para os direitos
humanos. Foi debatido, também, o projeto de lei de autoria do deputado José Aníbal
(pSDB-SP), relatado na Comissão de Educação pelo deputado Padre Roque (pT-PR), que
institui o ensino de direitos humanos na rede escolar, matéria ora em tramitação no Senado
Federal. O seminário foi reallizado atendendo a requerimento dos deputados Padre Roque e
Pedro Wilson. ".

Audiências públicas

A VIOLÊNCIA DE GRUPOS DE EXTERMÍNIO
NO NORDESTE E NO MATO GROSSO

Nesta audiência pública, realizada em 22 de abril, foram apresentados dossiês sobre
casos de violência cometidos por grupos de extermínío nos Estados do Mato Grosso, Bahia,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Os casos foram debatidos e os dossiês entregues ao
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). O evento contou com a
participação do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa da
Bahia, deputado Nelson Pelegrino (PT-BA), e do deputado Gilney Viana (PT-MT),
representando o seu Estado. O requerimento para a realização do evento foi do deputado
Pedro Wilson.
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LANÇAMENTO DO LIVRO "OS FILHOS DO GOVERNO - A FORMAÇÃO DA
IDENTIDADE CRIMINOSA EM CRIANÇAS ÓRFÀS E ABANDONADAS"

Uma audiência pública com o autor, Professor Roberto da.Silva, marcou o lançamento
do livro na Comissão de Direitos Humanos. Roberto da Silva é ex-menino de rua,
ex-presidiário e, hoje, membro da Subcomissão de Política Criminal e Penitenciária da
OAB-SP e professor universitário. O livro condensa a tese de mestrado, na USP, para a qual o
autor entrevistou mais de 300 ex-internos com quém conviveu na FEBEM, mostrando a
trajetória deles desde a saida da instituição. Realizada no dia 4 de outubro, a audiência foi
requerida pela deputada Marilu Guimarães (PFL-MS).

AUDIÊNCIA COM A SRA. MARIA DO CARMO
DA COSTA CARVALHO DOS SANTOS

A Sra. Maria do Carmo foi vítima de tentativa de homicidio pelo ex-marido, num caso,
que, depois de 20 anos, não havia sido decidido pela Justiça, permanecendo como emblema da
violência doméstica contra a mulher em Pernambuco.. O atentado deixou a vítima cega e com
o rosto deformado. O r-esponsável conseguiu livrar-se das barras da Justiça alegando ter sido
vítima de assalto, apesar de todas as evidências em contrário. A COH acompanhou a
tramitação do processo junto à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal
Federal, que determinou o julgamento do caso no Tribunal do JOO de Pernambuco. Na
audiência com Maria do Carmo, realizada em outubro, requerida pelo deputado Humberto
Costa (pT-PE), falaram também o advcgado e um imtão da vítima.

AUDIÊNCIA COM VICENTE BATISTA DE SOUZA

No dia 10 de setembro a COH ouviu em audiência pública o técnico em eletrônica
Vicente Batista de Souza, que foi demitido do SENAI-MG, em dezembro de 1995, num ato
motivado por racismo. A audiência somou esforços nas pressões para a reintegração de
Vicente ao seu emprego, com o reconhecimento da prática de racismo pelo Tribunal Superior
do Trabalho, onde tramita ação em favor de Vicente. O requerimento da audiência foi de
autoria do deputado Nilmário Miranda (pT-MG).

UM CASO DE EXEMPLAR DE LUTA CONTRA O RACISMO

Um c;aso exemplar e vitorioso de luta contra o racismo no Brasil foi mostrado numa
audiênc--ia pública,.no-dia--20 de maio; -pelas Comissões de Direitos Humanos e de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Vicente Francisco do Espirito Santo, técnico em
telefonia demitido dà Eletrosul - Centrais Elétricas do Sul do Brasil, em 1992, por ser negro,
foi reintegrado ao emprego em 1995. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho é inédita na
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hístória do pais: um tribunal supenor reconheceu a prática de racismo em relaçÕes trabalhistas
e determinou a readmissão do funcionário.

Quando foi demitido, "para limpar o departamento", segundo disse à época seu chefe
imediato, Vicente recusou-se a receber férias, 13°, aviso prévio e FGTS, motivado pela
verdadeira razão da despedida, e mesmo passando por grandes dificuldades, resistiu, não
aceitando a discriminação. Desta forma, Vicente conseguiu que se detenninasse o
reconhecimento judicial da prática de racismo, restabeleceu sua dignidade e delineou uma
conduta a ser seguida. O requerimento para a audiência foi subscrito pelos deputados Vânio
dos Santos (PT-Se) e Luis Alberto (pT-BA).

CAMPANHA INTERNACIONAL PELA PROmIçÃO
DE MINAS ANTlPESSOAIS TERRESTRES

Esta audiência pública foi realizada no dia 22 de julho em parceria com o Comitê
Internacional da Cruz Vennelha. Teve o objetivo de chamar a atenção para os danos
provocados pelas minas terrestres. mostrando· a necessidade de proibir a fabricação e
utilização dessas annas que, .em número de 110 milhões, encontram-se hoje ~spalhadas etn
dezenas de países. Outro objetivo foi o de ..pressionaro·-Govemo a aderir aos pactos
internacionais contra a fabricação e usodâS mmas. Foram mostrados os estragos causados por
elas, com muitos mortos e mutilados, principalmente crianças e civis, mesmo Ijepois do fim
das guerras. Participaram do evento repres~otantesda CíiJZ Vennelha e do Itamaraty, além de
parlamentares e representantes de ONOS.

AUDIÊNCIA PúBLICA COM O MINISTRO DA JUSTIÇA, ÍRIs REZENDE

O ministro da Justiça.. Íris Rezende, esteve em audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos, no dia 4 de novembro, convidado para falar a respeito de suas declarações
em reunião com os secretários de segurança públi~ incitando-os a combater as ocupações de
terra com a ajuda de- milícias privadas, além de pronunciar-se sobre questões indígenas e
outros temas da pasta. Os requerimentos da audiência, dos deputados Luis Eduardo
Greenhalgh (PT-SP) e Agnelo Queiróz (pCdoB·DF), foram transformados em convite ao
ministro.-- - ---- --- ---0- - - - - --

VIOLÊNCIA NA,BAHIA É TEMA DE AUDIÊNCIA CONJUNTA

A Comissão de Direitos Humanos realizou, no dia 27 de junho, audiência pública
conjunta com a Comissão de Direitos Hunianos da Assembléia Legislativa do Estado da
Bahia, em Salvador. O encontro, que contou com a presença de diversos intergrantes da
CDH, inclusive do presidente, deputado Pedro Wilson, examinou as violações mais graves no
Estado: a violência policial sistemática contra manifestações populares; a impunidade dos
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crimes de grupo. de extermínio forrilado por policiais - denunciados pelo deleg.ado titular de
Salvador Nílton José Ferreira~ ameaças de morte dirigidas à vereadora de .Carinhanha,
Francisca Alves Ribeiro, e agressões contra os remanescentes do Quilombo Rio das Rãs. O
requerimento para o evento foi apresentado pelos deputados Luis Alberto (PT-BA) e Walter
Pinheiro (PT-BA).

AUDIÊNCIA CONJUNTA DEBATE
SEGURANÇA PÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO

No dia 26 de maio. a CDH realizou audiência conjunta com a C.omissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória. Foram discutidos os
fatores que têm levado ao aumento da violência no Estado. O evento foi requerido pela
deputada Rita Camata (PMDB-ES) e Pedro Wilson (PT-GO).

ESPECIALISTA AMERICANA FALA SOBRE FEDERALIZAÇÃO

A Comissão de Direitos Humanos realizou, no dia 15 de abril, audiência pública com a
juíza norte-americana Linda Davis, que falou a respeito da federalização dos crimes contra os
direitos humanos. O evento instruiu o debate da PEC 368/96, do Poder Executivo, que atribui
competência à Justiça Federal para julgar crimes contra os direitos humanos.

A proposição, uma das mais importantes do Programa Nacional de Direitos Humanos,
teve sua admissibilidade aprovada, ocasião em que a Comissão de Constituição e Justiça
recomendou que se elencassem os crimes a ser federalizados.

Linda Davis é a mais conceituada especialista nesse·ássunto nos EUA. Ela chefiou a
Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, onde processou os principais casos de
má conduta policial, violência racial e religiosa nos anos 70. Coordenou a Divisão Criminal,
período em que foi responsável pelas rumorosas ações penais contra membros da Ku KIux
KIan e os policiais que espancaram Rodney King na Califórnia, num caso de grande
repercussão.

A Embaixada dos EUA colaborou na realização do evento, providenciando a vinda da
juíza Davis ao Brasil e instalando equipamento de tradução simultânea para a audiência. O
requerimento para o evento foi proposto pelo depntado Pedro Wilson.

LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DA ANISTIA INTERNACIONAL

A divulgação do relatório anual da Anistia Internacional ocorreu em todas as capitais
do mundo no dia 17 de maio. Em Brasília, o vice-presidente da seção brasileira da entidade,
Márcio Gontijo, fez o lançamento, com participação de parlamentares, imprensa e entidades
ciVis, na COmiSMO de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

A publicação contém o relato das investigação sobre violações aos direitos humanos
em 151 países durante 1996, com a documentação de milhares de execuções extrajudiciais ou
possíveis extrajudiciais em pelo menos 69 países. Em não menos de 94 paises houve milhares
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de presos de consciência. A Anistia r~gistrou casos de tortura e maus tratos em pelo menos
124 países, e udesaparecimentosl~ em-pelo menos 39'países.

No capítulo destinado ao Brasil, constatou-se que a polícia e os esquadrões da morte
mataram centenas de pessoas em circunstâncias que indicam a possibilidade de execuções
extrajudiciais. São relatados fatos e denúncias de que a tortura foi prática generalizada nas
delegacias de polícia e analisam-se os efeitos das condições desumanas nas prisões.

O relatório, distribuído em todos os países, examina, detalhadamente, a reação das
autoridades a episódios como oS que se verificaram em Eldorado do Carajás, em São Paulo,
nó Rio de Janeiro e em outros Estados brasileiros. Avalia' também o Programa Nacional de
DireitosHumanos, no momento em que este comple~a um ano de seu lançamento.

LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DA
HUMAN RIGHTS WATCH AMERICAS

A Human Rights Watch A.mericas lançou, na Comissão de Direitos Humanos, a versão
completa em português do relatório t1Brutalidade Policial Urbana no Brasil", no dia 11 de
junho, com a presença de parlamentares, representantes de dezenas de entidades ligadas à luta
pelos direitos humanos' e da imprensa. A pesquisa aponta elevado índice de. violência policial
no Brasil, além da falta de programas e de políticas para enfrentar a impunidade e melhorar a
segurança pública.

O relatório é fruto de trabalho de um ano, n9 qual a equipe da maior. entidade de
direitos humanos sediada nos EUA perCOlTeu sete capitais de Estado, entrevistou vitimas,
testemunhas e autoridades. Participaram da cerimônia o diretor executivo da entidade, o
chileno Jose Miguel Vivanco, e o diretor no Brasil, James Cavallaro, que coordenou a
produção do relatório.

CDH DEBATE SISTEMA PRISIONAL'

A Comissão de Direitos Humanos realizou, no dia 17 de maio de 1997, a audiência
pública "Sistema Prisional: Realidade e Perspectivas". Participaram, como expositores, o
presidente do Con~elho Naeional de Política Penitenciária, Paulo Tonet Camargo; o
coordenador da Pastoral Carcerária da CNBB, Padre Francisco Reardon (pe. Chico); o juiz de
execuções p~nais do Distrito Federal, George Leite, e a representante do Conselho Federal da
OAB, jurista Amida Bergaminí Mioto.

'OaelJáte'concentrou-sesobre três aspectos do problema. O primeiro, a realidade do
sistema, caracterizada pela superlotação, falta de atendimento de saúde, de oportunidades de
trabalho e educação para o·sentenciado. O segundo aspecto, a análise da aplicação do Fundo
Penitenciário Nacional, cujos recursos têm sido desviados para outras atividades do Governo
Federal, imp~do_a construção de novas unidades prisionais. . . "

O" terceiro aspecto do problema apontado foi a lentidão, no Congresso N~cional, no
trâmite dos projetos sobre a questão penitenciária. Os projetos de lei mais importantes dessa
área no Congresso são o 2.687196t que institui penas alternativas para crimes levcst e o
2.684/96, que agiliza os orocedimentos de execução penal. Esse último, se convertido em lei,
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Poderá tirar das prisões mil~es de pessoas que já cumpriram .p~ mas q~e permanecem
presas em âecorrência dos procedimentos burocráticos em vigor. Ambçs' os projetos foram
elaborados pelo Conselho Penitenciário Nacional, apresentados em dezembro de 1996 pelo
Poder Executivo, e contam com amplo apoio entre as entidades ligadas aos direitos humailos.
O requerimento do evento foi apresentado pelo deputado Pedro Wilson.

A AGÊNCIA BRASn.EIRA DE INTELIGÊNCIA

o ministro chefe da Casa Militar da Presidência da República, general Alberto Mendes
Cardoso, foi o convidado desta audiência pública, realizada para debater e prestar
esclarecimentos sobre o projeto de lei 3.651197, que institui o Sistema Brasileiro de
Inteligência e cria a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN. O autor do requerimento de
~ua realização foi do deputado Luis Eduardo Greenhalgh (PT-SP).

Audiências informais

AUDIÊNCIA CONJUNTA COM FAMILIARES
DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS

No dia 14 de maio, reuniram-se com a Comissão de Direitos Humanos dezenas de
familiares dos mortos e desaparecidos políticos durante o regime militar. Avaliou-se, na
ocasião, o procedimento de reconhecimento de responsabilidade do Estado e indenizações às
famílias, pelo Governo Federal, a necessidade de inclusão das vítimas sobreviventes e o atraso
no pagamento das indenizações. Os debates orientaram a atuação do deputado Nilmário
Miranda (pT-MG), representante da CDH na Comissão Especial da Lei 9.140/96, responsável
pejo reconhecimento.

CDR LANÇA MARCHA GLOBAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL

Foi lançada, na Comissão de Direitos Humanos, no dia 20 de novembro, a Marcha
Global Contra o Trabalho Infantil. O evento sinalizdu o início, no Brasil, de uma campanha de
sensibilização da opinião pública, simultânea em 82 países. Cerca de 100 entidades civis de
âmbito nacional participam da mobilização, entre as quaís a CUT, Força Sindical, OIT,
UNICEF, Fundação Abrinq e CPT. Participaram do evento representantes das referidas
entidades, além de dezenas de crianças.

A Marcha surgiu a partir de um encontro de 27 entidades de todo o mundo, que
conceberam e estruturarc1II1 um movimento global de sensibilização e mobilização da sociedade
contra o trabalho infantil. O objetivo é promover esforços para a proteção dos direitos da
criança de receber educação gratuita e de qualidade e de viver livres da exploração econômica,
bem como da realização de qualquer trabalho que possa ser danoso ao seu desenvolvimento.
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AUDIÊN.<:lA·PÚBLICA COM A ESCRfrORA OLYA ROOHIZADEHAN

OIya Roohizadehan é uma iraniana que, por professar a fé Babá'i, foi perseguida pela
intolerância e o fanatismo religioso. Na audiência, a senhora Roohizadehan lançou o seu livro
"A história de Olya", em que narra sua saga desde a prisão, a tortura, a fuga da pena de morte
no Irã com a família, o exílio na Inglaterra - com o apoio das Nações UlÚdas - e agora sua
militância mundial em favor da tolerância e dos direitos humanos.

AUDIÊNCIA COM DELEGAÇÃO DO MINIsTÉRIO DA DEFESA DA FRANÇA..

Esta audiência informal, realizada em outubro, propiciou a troca de informações sobre
questões de fronteira, imigrantes, relação entre dirçitos humanos e defesa, bem como as
relações entre França e Guiana e esta com o Brasil.

AUDIÊNCIA COM DELEGAÇÃO PARLAMENTAR DE MOÇAMBIQUE

Realizada em setembro, na audiência' informal foram discutidos a situação de direitos
humanos no Brasil e em Moçambique, os esforços de Moçambique para reerguer o país depois
de prolongada guerra civil e o desativamento de minas naquele país.

DELEGAÇÃO RELIGIOSA DA ALEMANHA

Realizada em setembro, esta audiência teve a presença de representações das igrejas
luterana, metodista e outras evangélicas da Alemanha. Foram tratados temas como a
tolerância religiosa e os conflitos pela terra no Brasil.

DELEGAÇÃO DA CHINA

Realizada em agosto, a audiência com a delegação da República Popular da China,
chefiada pelo primeiro vice-milÚstro da Justiça daquele país, serviu para discutir a metodologia
de defesa dos direitos humanos e a situação carcerária na China e no Brasil. A CDH formulou,
na oportunidade, sua critica à pena de morte no país onde mais ela é praticada.

DELEGAÇÃO PARLAMENTAR DO KUWAIT

Integrada por oito parlamentares e pelo embaixador do país, a delegação manteve, em
23 de setembro, audiência informal, que constituiu-se numa rica troca de experiências sobre
legislação 'e prática institucional em favor dos direitos humanos no Kuwait e no Brasil.
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COMISSÕES EXTERNAS, SUBCOMISSÕE$ E MISSÕES EXTERNAS

Um dos instrumentos privilegiados de intervenção nos casos importantes é a presença
dos parlamentares' da Comissão no local onde os fatos ocorrem. Além da solidariedade, o
contato direto com as familias de .vitimas, as autoridades e a comumdade, permite a coleta de
dados mais precisos e a definiçãó de providências conjuntas com entidades locais. Sempre que
há um caso grave e se requer a presença da Comissão, ela tem se esforçado para estar lá onde
o problema acontece. As restrições impostas pela Mesa da Câmara quanto à fomiação de
Comissões Externas tem dificultado esse trabalho. Mas o esforço pessoal de diversos
parlamentares tem permitido que, às suas próprias custas, desloquem-se em Subcomissões da
Comissão de Direitos Humanos para diferentes pontos do país, onde possam contribuir na
solução de casos graves.

Uma foco especial sobre _a questão da segurança pública dominou os trabalhos da
CDH no período. Além das atividades promovidas em Brasília, a Comissão participou de
negociações e eventos em diversos estados. O presidente Pedro Wilson esteve na Conferência
Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, quando foi apresentado o projeto de
Programa Estadual de Direitos Humanos, contendo propostas importantes para a segurança
pública~ Assim como outros membros da CDH, Wilson participou também de seminários
sobre o assunto no Espírito Santo, Pernambuco, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Distrito
Federal.

Na luta contra a violência no campo, o presidente da CDH participou de numerosas
negociações com autoridades estaduais e federais, como os entendimentos que evitaram a
retira~a violenta de posseiros na Fazenda Santa Rosa-GO; as providências para a apuração
dos responsáveis pela-chacina da Fazenda Caramanzal, em Nazaré da Mata-PE; além de ter
visitado acampanhamentos de sem-terra em Minas Gerais, Goiás e Bahia.

SUBCOMISSÕES

Ao longo do ano, dez subcomissões foram criadas para acompanhar casos importante~

em apreciação pela Comissão de. Direitos Humanos. As subcomissões foram criadas para
acompanhár:

1 - a apuração de assassinato e agr~ssõesprãtlcadas por policiais militares em Diadema-SP,
registradas pela TV, em abril. Coordenada pelo deputado Hélio Bicudo (PT-SP), integraram a
Subcomissão os deputados Luiz Eduardo Greenhalgh (p,T-SP), Aloysio Nunes F~rreira

(PMDB-SP), Dalila FigUeiredo (pSDB-SP), Fernando Gabeira (PV-RJ), João Paulo Cunha
(PT-SP) e pelo senador Eduardo Suplicy (PT-SP).

2 - a apuração dos fatos envolvendo agressões praticadas por policiais militares na Cidade de
Deus, Rio de Janeiro, também exibidas pela TV, em maio. A Subcomissão, coordenada pelo
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deputado Fernando Lopes (pDT-RJ), foi integrada também pelos deputados Fernando Gabeira
(PV-RJ)," Milton Temer (PT-RJ) e Lindberg Farias (PC do B-RJ).

3 - a apuração de informações sobre violações aos direitos dos garimpeiros de Serra Pelada
retirados da área da Companhia Vale do Rio Doce, em Parauapebils-PA, e de garimpeiros
presos em Marabá-PA, em abril. A Subcomissão foi integrada pelos deputados Sebastião
Madeira (PSDB-MA), Socorro Gomes (pC do B-PA), Gervásio Oliveira (PDT-AP), Geovani
Queiróz (PDT-PA) e Asdrubal Bentes (pMDB-PA).

4 - as investigações sobre as circunstâncias das execuções, por policiais militares, do Sr.
Vilmar Anastácio, seu filho Wagner, e a tentativa de homicidio de ou.tro filho do Sr. Vilmar,
na cidade' de Dianópolis-TO, por policiais militares, em maio. A Subcomissão foi integrada
pelos deputados Freire Júnior (pMDB-TO), Udson Bandeira (PMDB-TO), Rita Camata
(PMDB-ES), sendo acompanhada também pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão,
Dr. Wagner Gonçalves.

5 - conhecer, a convite do Ministério do Exército, as atividades do Centro Tecnológico do
Exército, na reserva de Guaratiba, Rio de Janeiro, onde estaria sendo desenv~lvido projeto
nuclear em junho. A Subcomissão foi integrada pelos deputados Fernando Gabeira (pV-RJ) e
Agnelo Queiróz (pC do B-DF).

6 - as investigações relativas à ação da PM na reintegração de posse do condomínio Fazenda
da Juta, em São Paulo, que resultou na morte de três sem-teto e ferimentos em outros 11, em
junho. A Subcomissão foi integrada pelos deputados Fernando Gabeira (PV-RJ), Nilmário
Miranda (PT-MG) e Dalila Figueiredo (PSDB-SP).

7 - as investigações e demais providências acerca das execuções sumárias de dezenas de
pessoas, praticadas por grupos de extermínio no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o
Paraguai. Coordenada pelo deputado Pedro Wilson, foi constituida também pela deputada
Dalila Figueiredo (PSDB-SP) e Marçal Filho (PSDB-MS). O grupo foi acompanhado de
r,epresentantes do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Human;a (CDDPH), Policia
F'ederal, Ministério Público Federal e Movimento Nacional de Direitos Humanos. Manteve
audiência pública em Dourados e encontros reservados com autoridades e familiares de
vitimas em Fátima do Sul. O relatório dos trabalhos foi encaminhado ao CDDPH, ~om a
solicitação para acompanhar o caso, tomando providências na área federal, em conjunto com
as autoridades estaduais e municipais. O requerimento foi do deputado Pedro Wilson.

8 - verificar as causas que levaram à prisão, em instalação do Exército, no Rio de Janeiro, os
jovens Antônio Carlos Monteiro e KIeber dos Santos. A Subcomissão atuou nos dias 10 e 11
de outubro, mantendo contatos com dirigentes do Terceiro Regimento de Carros de Combate
do Exército, em cujo terreno, caminho para uma favela, passavam os jovens, quando foram
presos ilegalmente. 'Integraram a Subcomissão os deputados Alexandre Cardoso (P:MDB-RJ),
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L~ura C~meirQ (PFL-RJ), sob a coordenação dos deputado~ Fernando Gabeir,a' (PV-RJ) e
Carlos Santana (PT-RJ).

9. a operação de desannamento no Estado do Pará, realizada pela Polícia Federal e Exército.
Integraram a Comissão os deputados Geraldo Pastana (pT-PA) e Paulo Rocha (pT-PA).

10. realizar gestões junto ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores e
onde mais fosse necessário, com o objetivo de apurar as denúncias de rapto de crianças pelo
pai libanês, num caso conhecido como o Drama de Vagna. A Subcomissão foi coordenada
pela deputada Dalila Figueiredo (PSDB-SP).

COMISSÕES EXTERNAS

1. Formada a partir da Comissão de Direitos Humanos, uma Comissão Externa da Câmara
dirigiu-se ao Pontal do Paranapanema, onde realizou gestões no sentido de evitar conflitos
agrários. A Comissão foi coordenada pelo deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) e
integrada também pelos deputados Hélio Bicudo (PT-SP), Geraldo Pastana (PT-PA), Zulaiê

. Cobra (PSDB-SP), Socorro Gomes (PC do B-PA), pelo senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e
acompanhada pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Dr. Wagner Gonçalves.

2. Também formada a partir da Comissão. de Direitos Humános, urna Comissão Externa foi
formada para verificar in loco a dimensão da violência no .chamado Polígono da Maconha,
compreendendo áreas do sertão de Pernambuco e Bahia. A Comissão foi coordenada pelo
deputado Fernando Ferro (PT-PE) e integrada também p~lo deputado Gonzaga Patriota
(PDT-PE).

3. A Comissão Externa destinada a apurar denúncias de prostituição infantil de brasileiras no
Paraguai, . na região de fronteira com o Brasil. A Comissão foi coordenada pela deputada
Dalila Figueiredo (pSDB-SP), sendo integrada também pelos deputados Padre Roque
(pT-PR), Djalma de Almeida Cesar (PMDB-PR) e Nilmário Miranda (pT-MG).

4. A Comissão Externa destinada a averiguar, no período de 26 a 28 de junho, as condições
em que se encontram os presos brasileiros em Ciudad dei Leste, no Paraguai. Sob a
coordenação da deputada Dalila Figueiredo (pSDB-SP), a Comissão foi integrada também
pelos deputados Átila Lins (PFL-AM), José Thomaz Nonô (pSDB-AL) e Luiz Eduardo

.Greenhalgh (PT-SP).

MISSÕES EXTERNAS

1. Missão Externa para verificar a situação de estrangeiros, principalmente bolivianos, que
trabalham de forma irregular em São Paulo. Esses trabalhadores bolivianos têm chegado em
grande número à capital paulista, onde são explorados em condições de escravidão. A missão
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foi desetilpanhada.'pelo deputado Nilmário Miranda (PT-MG), que fez a yerificação no dia 14
de outubro:

2. Missão Externa para proceder a um levantamento da situação de violência no Estado do
Acre, a cargo do deputado Pedro Wilson, que esteve no Estado entre 29 de setembro e 10 de
outubro, representando, também, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O
parlamentar trouxe o resultado de diversas audiências que manteve no Estado, instruindo o
trabalho, da CDH e do CDDPH, de acompanhamento das investigações sobre ação de grupo
de extermínio.

3. Missão Externa ao Espírito Santo para acompanhar os fatos relacionados ao julgamento do
líder dos 'sem-terra José Rainha. Designado para a missão, o deputado Luis Eduardo
Greenhalgh (pT-SP) apoiou o desaforamento do julgamento do dirigente dos sem-terra, sobre
o qual pesavam acusações insustentáveis de caráter político.

4. Missão Externa à Paraíba, realizada nos dias 17 e 18 de setembro, pelo deputado Pedro
Wilson, para participar, como expositor, do seminário Justiça, Cidadania e Questão
Penitenciária. Além disso, o presidente da CDH manteve diversos contatos para examinar a
situação de direitos humanos no Estado, particularmente sobre a questão penitenciária.

5. Missão externa a Portugal e Espanha, aonde foi o presidente Pedro Wilson, entre os dias 20
e 23 de novembro. A missão teve quatro objetivos. O primeiro foi participar de ato público
que registrou cinco anos da captura do principal líder popular de Timor Leste, Xanana
Gusmão, pelas autoridades policiais da Indonésia que ocupa o pequeno país de língua
portuguesa, desde 1975. Wilson manteve contatos no Parlamento português para a possível
formação de um colegiado parlamentar de direitos humanos dos países de língua portuguesa.
Encontrou-se com pessoal do corpo diplomático brasileiro na Espanha para verificar a
situação de exploração sexual de brasileiras naquele p~s. O quarto motivo da viagem foi
proferir uma comunicação em colóquio da Association Internationale de Lange Française, em
Portugal.

6. Missão externa para representar a CDH em eventos comemorativos da Semana Nacional da
Consciência Negra, desempenhada pelo deputado Luis Alberto (PT-BA). Nos dias 5 e 6 de
novembro, num ciclo de estudos, em Salvador-BA~ no dia 12 de novembro, uma sessão
especial da Câmara Municipal de Ilhéus-BA~ no dia 13 um debate na cidade de Bom Jesus da
Lapa-BA~ no dia 18, seminário em São Paulo; e nos dias 19 e 20, um encontro internacional
em Salvador-BA.

7. Missão Externa desempenhada pelo deputado Hélio Bicudo (PT-SP), que participou da 53
sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde fez pronunciamento, em março.

8. Missão Externa do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), que participou do
julgamento dos assassinos do biólogo e ambientalista Paulo César Vinha na cidade de
Guarapari (ES), entre 1° e 3 de dezembro.
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Campanhas

Dezembro de 1997

COMITÊ GALDINO É REFERÊNCIA NA LUTA PELA CAUSA INDÍGENA

Um emocionante ato de solidariedade com os povos indígenas e repúdio pelo
assassinato do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos, na Comissão de Direitos Humanos, foi
o momento da criação do Comitê que leva o nome daquele que se tornou um mártir brasileiro.
Formado também pelas Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da
Câmara e a de Assuntos Sociais, do Senado, além do Conselho Indigenista Missionário,
INESC e Coordenação de Apoio aos Povos Indígenas do Brasil, o comitê trabalha em tomo
de alguns objetivos básicos:
- acelerar a tramitação de proposições de interesse dos povos indígenas,
- intensificar os esforços junto ao Poder Judiciário para o trâmite mais rápido d~ ações
demarcatórias e outras tendentes à afirmação do respeito aos indígenas
- sensibilizar a opinião pública para a questão indígena e pela paz e,
- zelar para que o caso Galdino, morto por jovens brasilienses, não caia na impunidade.

Desde sua instalação, o Comitê realizou ato público de solidariedade ecumênica na
praça próxima ao local onde Galdino morreu~ manteve audiências com o presidente da Câmara
dos Deputados, o governador do Distrito Federal e presidentes de tribunais superiores. Reuniu
22.500 assinaturas, no Brasil e no exterior, num abaixo-assinado pedindo a reconsideração da
primeira sentença, da juíza Sandra de Santis de Mello; pelo Ministério Público e Corregedores
de Justiça Federal. Vários requerimentos de informação foram dirigidos a ministros,
solicitando dados sobre o atendimento do Estado às nações indígenas em diferentes áreas
administrativas. A CDH foi portadora de 9 moções aprovadas por Assembléias Legislativas e
Câmaras Municipais, que foram entregues ao presidente do TJF. A coleta de assinaturas
mobilizou todo o CIMI e segmentos da juventude de Brasília.

CAMPANHA INFORMATIVA DE NOVAS
LEIS PROTETORAS DOS DIREITOS HUMANOS

A Comissão de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o
Movimento Nacional de Direitos Humanos e a I Fundação Athos Bulcão somaram seus
esforços na confecção de 30 mil cartazes informando que são crimes a tortura, a discriminação
racial, o abandono de crianças e adolescentes, a violência contra a mulher, índios, idosos,
presos, doentes, homossexuais, portadores de deficiência, refugiados e migrantes. Os cartazes
foram distribuidos em todo o país.

NATAL NA PAZ - SEM MORTE, SEM FOME

A CDH integrou-se na campanha "Natal na paz - Sem Morte, Sem Fome'\ promovida
pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos e diversas entidades. A campanha, de
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sensibi-wÇio ·e:--.;aonsclentização, tem por objetivos mostrar que é possível "melhorar a
qualidade de vida, diminuindo a violência e estimulando a ação solidária; reduzir o número de
pessoas mortas p,t:Jr causas externas, aproveitando o espírito de maior sensibilidade inspirado
pelas festás de nna1 de ano; combater a fome, estimulando a sociedade para que preste
solidariedade àqueles que não possuem as condições necessárias à boa alimentação.

PARTICIPAÇÃO NA I MOSTRA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

Evento paralelo à tradicional Festa das Nações, realizada anualmente em Brasília, a I
Mostra Internacional de Direitos Humanos recebeu apoio·da CDH. De 4 a 7 de dezembro de
1997, a Comissão manteve um stand com exposição de seus materiais, de forma integrada
com outras entidades que expuseram no Expocenter, localizado no Parque da Cidade de
Brasília.

FISCALIZAÇÃO

A atividade de fiscalização - uma das mais importantes para um órgão que é o único na
área de direitos humanos no Congresso Nacional - foi desempenhada por meio do
acompanhamento das ações governamentais e de Subcomissões formadas para acompanhar
investigações oficiais de crimes emblemáticos contra os direitos humanos, além da fiscalização
da execução orçamentária. Como método de trabalho, a CDH procurou não esgotar sua
fiscalização na critica e na denúncia. Também buscou ter como saldo de cada procedimento
sugestões de medidas permanentes para inibir novas violações e contribuir no processo de
construção da cultura da cidadania, da tolerância e dos direitos humanos.

Orçamento da Uniâo

A CDH E O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

Pelo terceiro ano consecutivo, a Comissão de Direitos Humanos ofereceu um exemplo
significativo de abordagem do processo orçamentário. Primeiro, foi elaborado um estudo da
proposta do Poder Executivo, com minuciosa análise das rubricas relacionadas aos direitos
humanos. Diwlgado para os membros da CDH e parã" ãS instituições públicas e organizações
não~govemamentais ligadas ao tema, o estúdo subsidiou. os debates na Comissão. As
entidades ofereceram" propQstas, apresentadas ao plenário em igualdade com as sugeridas
pelos deputados. Estes então decidiram quais são as cinco emendas prioritárias - a que toda
comissão permantente do Congresso tem - direito _. -a ser· .apresentadas à Comissão de
Orçamento.



41822 Sábado 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

. Este ano as destinações da CD~ todas em caráter nacionàl, foram para as atividades
següintes: .
~. Ações inscritas sob a rubrica "promoção e defesa dos direitos da cidadania":
2. Implantação e apoio ao funcionamento de Conselhos de Direitos e de Conselhos Tutelares;
3. Pagamento de indenizações aos familiares dos mortos e desaparecidos políticos e busca de
restos mortais, conforme a Lei 9.140/95;
4. Fiscalização orientada para o combate ao trabalho escravizador~

5. Estudos sócio-antropológicos para o mapeamento das áreas de remanescentes de
quilombos.

DENÚNCIAS RECEBIDAS

Uma das funções rotineiras da CDH é o recebimento de denúncias e seu
encaminhamento. De 10 de janeiro a 30 de novembro de 1997, a CDH recebeu e processou
361 denúncias formuladas por vítimas ou supostas vítimas de violações em seus direitos.
Graças à crescente valorização dos' direitos humanos na sociedadé e à crescente credibilidade
conquistada pela CDH em sua atuação, o padrão das respostas dos organismos da Justiça, do
'Ministério Público e do Poder Judiciário vêm sendo, pouco a pouco, melhorando tanto em
quantidade quanto em qualidade. Veja, a seguir, o quadro com a distribuição das denúncias
recebidas por Estado e assunto.

DENúNCIAS RECEBIDAS PELA COMISSÃO NO ANO DE 1997

Assuntos

CHACINAS
TORTURAS
ASSASSINATOS
DESAPARECIDOS
PRESOS E PRISÕES
ATENTADOS
ARBITRARIEDADES POLICIAIS
CRIME ORGANIZAi><>
PRESOS NO EXTERIOR
GRUPOS DE EXTERMíNIO
AMEAÇAS
AMEAÇAS DE MORTE
NEGLIGÊNCIA MÉDICA
DEMISSÕES

N° de Casos

05
09
32
04
58
03
43
03
03
05
14
08
04
02
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NARCOTRÁFIco 01
TRÂNSITO . 01
AGRESSÕES 10
VIOLÊNCIA EM MANIFESTAÇÕES 04
ARBITRARIEDADES MILITARES 04
MAUS TRATOS 02
TRABALHO ESCRAVO 04
JULGAMENTOS 04
ÁREAS EM LITÍGIO 11
ASSENTAMENTOS 05
DISCRIMINAÇÃO 02
DISCRIMINAÇÃO NEGROS 04
DISCRIMINAÇÃO MULHERES 01
TRÁFICO DE MULHERES 01
DISCRIMINAÇÃO HOMOSSEXUAIS UI
DISCRIMINAÇÃO DEFICIENTES 01
DISCRIMINAÇÃO ESTRANGEIRO 01
ÍNDIOS 16
TRABALHO INFANTIL 03
PROSTInnçÃO INFANTIL 04
VIOLÊNCIA SEXUAL 04
SEQUESTROntAPTO 02
ARBITRARIEDADES JUDICIAIS 07
CONSTRANG~NTOS 06
ARBITRARIEDADES ADMlNIST. lS
DIREITOS INDIVIDUAIS E
COLETIVOS 53

TOTAL 361

Alguns casos tratados em 1997

EXECUÇÕES suMÁRIAS NO MATO GROSSO DO SUL

Já são 9 os estados onde a Comissão de Direitos Humanos constatou a existência de
grupos de extermínio com envolvimento de policiais, responsáveis por centenas de execuções
sumárias. A situação mais turbulenta foi no Mato Grosso do Sul, na região frontei.riça com o
Páraguai e a Bolívia. Ali houve 87 assassinatos atribuídos. ao "sindicato do crime" só nos
primeiros sete meses do ano, segundo levantamento do Centro de Defesa da Cidadania e dos
Direitos Humanos "Marçal de Souza Tupã I", de Campo Grande-MS. O epic.entro da crise de
,direitos humanos é a cidade d~ Dourados. A vizinha Fátima do Sul, com apenas 20 mil
habh~tes, registrou 36 execuções no mesmo período. A lei do silêncio prevalece, fortalecida
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peló 'Medo de fepresãiias. üm radialista que alíiúnciãia r.l11~ falada sejbillS' tw illtlíldánte~.f\ji
assassinado dia 30 de outubro.

Para conhecer de perto o problema, uma delegação de Brasília desembarcou na região
em 23 de outubro. Formado pelos integrantes da Subcomissão da Comissão de Direitos
Humanos deputados Pedro Wilson (PT-00), Dalila Figueiredo (pSDB-SP) e Marçal filho
(PSDB-MS), o grupo foi acompanhado de representante do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, secretário executivo Humberto Spinola, o. procurador federal dos Direitos
do Cidadão, José Roberto Santoro; o delegado Gilson Campos, da Divisão de Direitos
Humanos da Polícia Federal e o assessor da CDH, e secretário-geral do Movimento Nacional
de Direitos Humanos, Augustino Veit. .A Subcomissão foi formada na CDH atendendo apelo
do Fórum Estadual dos Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul e outras entidades.

Para exterminar pessoas, os grupos de extermínio funcionam· como crime organizado.
Ousados, ameaçaram membros da Comissão de Direitos Humanos pelo telefone, e ameaçam
constantemente jornalistas, políticos, ativistas de direitos humanos,. testemunhas e opositores.

Outros casos emblemáticos de ação de grupos de ~xt~rminio com participação de
policiais, em acompanhamento pela CDH, referem-se ao Pará, Rio Grande do Norte, Bahia,
Mato Grosso, Acre, Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo.

No Mato Grosso do Sul, as execuções sumárias têm como executores pistoleiros de
aluguel, muitos deles policiais militares e -civis. Fazendeiros, 'comerciantes e políticos são, via
de regra, os mandantes. Muitos crimes estão relacionados ,ao narcotráfico, contrabando de
armas, roubo de máquinas agrícolas, vingança pessoal .ou queima de arquivo. Muitos
cadáveres são jogados no rio e as vitimas ficam na condição de' desaparecidas, sem portanto
registro dé óbito, o que aumentaria, e muito, o número de vitimas.

O juiz de Fátima do Sul, Abdala Abi Faraj, desabafou a impotência da Justiça diante do
crime organizado. Segundo ele, "as execuções não serão contidas sem a criação de um
programa de. proteção a testemunhas e a investigação dos casos por policiais sem
compromissos na região". Mesmo diante do silêncio, 11 acusados estão presos, sendo quatro
policiais militares e civis e um milifãfâo -Exército. A absoluta falta de recursos humanos e
materiais para as investigações é apontadas por autoridades locais como o problema mais
grave. Falt~ delegados e há cinco muriicípios da região de fronteira sem policiamento.

A deputada --Dàlifil Figueiredo, em seu relatório, afirma que "a sociedade está
começando a reagir através de manifestações, demonstrando que não aceita mais passivamente
a violência e a impunidade". Com efeito, demonstrações claras de apoio esperavam a
Delegação ao Mato Grosso do Su~ que manteve encontros com autoridades de Fátima do Sul
e, em Dourados, realizou audiência pública na Câmara Municipal, com expressiva presença de
autoridades locais, políticos e familiares de vitimas.
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o feiatóri"o fmuí ~ráz'ra;\;i.miildaçõe~ a'&u'mridades e ao CDDPH, qU~ se reunirá dÍa 12
dé noveirtbro; Sugere-se convênio entre o Ministério da Justiça, o Estado do Mato Grosso do
Sul e entidades da sociedade, com a finalidade de implantar um programa de proteção às
vítimas e testemunhas, com base na experiência do GAJOP, em Pernambuco; eqüacionamento
urgente, com recursos federais, estaduais e municipais, das deficiências dos órgãos públicos
encarregados das investigações dos crimes; recomendação ao CONANDA no sentido de
fortalecer a atuação dos Conselhos Tutelares dos municípios da região de fronteira,
possibilitando-os a capacitar-se para o desempenho de suas atribuições legais; a produção,
pela PoJícia Federal e Exército, de um mapeamento e estudo sistêmico das principais
atividades ilícitas praticadas na fronteira.

GRUPOS DE EXTERMÍNIO FORMADOS POR POLICIAIS
SÃO RETRATADOS EM DOSSIÊ ENTREGUE AO CDDPH

o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Pedro Wilson (PT-GO),
entregou ao Ministério da Justiça, no dia 26 de junho, um conjunto de dossiês sobre crimes
cometidos por policiais que permanecem impunes. São' casos muito graves, relacionados à
ação de grupos de extennínio, homicídios, torturas, ameaças, extorsões e outros, cometidos
na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Mato Grosso.

Os dossiês foram dirigidos Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
(CDDPH), que tem, entre outras atribuições, "promover inquéritos, investigações e estudos
acerca da eficiência das normas asseguradoras dos direitos da pessoa humana" (... ) "nas áreas
que apresentem maiores índices de violação dos direitos humanos (... ) e de "promover
entendimentos com os Governos dos Estados cujas autoridades administrativas ou policiais se
revelem, no todo ou em parte, incapazes de assegurar a proteção dos direitos da pessoa
humana para o fim de cooperar com os mesmos na reforma dos respectivos serviços e na
preparação profissional e CÍvica dos elementos que os compõem.

Parte das informações 'foram apresentadas durante audiência pública da COH, no dia
22 de abril. Várias reuniões e audiências sobre a violência policial têm sido realizadas pela
comissão em diferentes estados, para se ter um panorama da situaçào em âmbito nacional. Os
dossiês vão subsidiar solicitações de intervenção pelo CDDPH e estudos sobre mudanças na
estrutura das polícias.

COMISSÃO DENUNCIA ESPIONAGEM MILITAR

A Comissão de Direitos Humanos tomou público, no dia 23 de julho, um conjunto de
documentos que comprovam ações de espionagem, pelo Exército brasileiro, sobre p:utidos
políticos e entidades dvis, inclusive de direitos humanos. As ações de infiltração e obtenção
ilegal de informayões evidenciadas pelos documentos compreendem o período d~ 1978 até
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1995. Entre as organiz.ações ~ pessoas investigadas, são citados, nos documentos sigilosos do
~xército, o 'atual presiderite da República, Fernando Henrique Cardoso; o. IIÍinistro da Justiça.,
lris Rezende, o PMDB e, mais recentemente, o PT e organizações civis.

Os documentos foram fornecidos pelo cabo do Exército José Alves Firmino, que
durante seis anos trabalhou como agente de informações especializado na infiltração em
organismos políticos e sociais. O deputado Pedro Wilson (pT-GO) afinnou, na ocasião, que
"a melhor forma de garantir a segurança desse agente é diwlgar toda a verdade. Além disso,
considero um dever revelar esses fatos, de modo a contribuir para que se acabe de vez com a
espionagem política, as responsabilidades sejam devidamente apuradas e para que a concepção
do serviço de informação do Governo Federal seja estruturada a partir de decisões
compatíveis com o Estado democrático de direito".

Entre os documentos, há uma relação de 22 nomes de agentes de informações do
Exército, com os respectivos "nomes de guerra"; um completo relatório do 8° Encontro
Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado em 1993; uma 1I0rdem de busca"·
determinando investigar-se detalhadamente o 10° Encontro Nacional do PT, realizado em
agosto de 1995; e uma portaria reservada., datada de 7 de novembro de 1995, em que o
ministro do Exército cria as "Companhias de Inteligência - Cias".

Documentos pessoais falsos e verdadeiros do referido agente do Exército também
foram mostrados, bem como alguns que atestam sua evolução funcional. Entre os documentos
falsos estão uma carteira de jornalista profissional da FENAJ, carteira de motorista e de
estudante.

, Representantes da Comissão estiveram por duas vezes com o ministro do Exército
obter esclarecimentos sobre a espionagem. O ministro Zenildo de Lucena assegurou que,
atualmente, o Exército não mais se dedica à espionagem ligada à ação política, apenas levanta
informações para a Presidência da República sobre 'questões que possam afetar a segurança
nacional. Sobre a existência de mais documentos que registram a ação do Exército durante o
regime militar, o ministro voltou a repetir a alegação das Forças Armadas de que não há mais
documentos a ser revelados à história. '

CONDENAÇÃO DA TORTURA

Foi publicada pela editora da Fundação Getúlio Vargas uma biogratia do ex-presidente
da República. general Ernesto Geisel. para a qual os professores Maria Celina D' Araújo e
Celso Castro. autores da obra. entrevistaram o general. Na entrevista. Geisel defendeu a
utilizaçào da tortura em seu governo. A COH. atendendo a requerimento do deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh (PT-SP), enviou aos pesquisadores solicitação no sentido de que façam
publicar. como advertência. os textos dos incisos III e XLIII da Constituição Federal. que
condenam a tortura. Os professores acataram a sugestão. e os livros com a biogratia passaram

_ a ser publicados com a referida advertência.
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A Promotoria de Justiça de Itamaraju-BA abriu inquérito contra policiais militares
depois da denúncia encaminhada pela COH. a pedido do deputado Luis Alberto (PT-BA),
sobre esses policiais. Eles protagonizaram cenas - veiculadas pela TV Manchete no dia 29 de
s~tembro - apresentando as vitimas gravemente feridas em razão de espancamento,
ato~amento e. outr~s .crueldades. A COH encaminhou a denúncia ao procurador-geral de
JustIça da BahIa. solicItando providencias. c ao CDDPH. do Ministério da Justiça.

LEILA WRIGHT ASSASSINADA

A Sra. Leila Wright, militante do Grupo Tortura Nunca Mais, foi brutalmente
assassinada no dia 15 de outubro em Curitiba. A COH oficiou ao delegado titular da
Delegacia de Homicídios de Curitiba. ao governador do Estado e ao diretor-geral da Polícia
Federal solicitando providências cabíveis para a apuração do caso. que está sendo investigado.·

INTERVENÇÃO DA COM AJUDA A ACABAR COM REBELIÃO CARCERÁRIA

Uma rebelião de presos ocorreu na Penitenciária de Vitória da Conquista-BA. cidade
onde se encontrava o deputado Jaques Wagner (PT-BA). Este manteve contato com o
presidente da Comissão de Direitos Humanos. de quem recebeu autorizaçào para participar
das negociações representando a COH. Graças à intervenção do parlamentar. que
comprometeu-se em acompanhar as transferências de presos por eles solicitadas. a rebelião
acabou. As transferências foram monitoradas pela COH.conforme o compromisso assumido,
e durante o restante do ano. foi feito acompanhamento da situação dos transferidos nos novos
locais de cumprimento de pena.

EXECUÇÃO DE PRESOS EM REBELIÃO NA PARAíBA

Numa rebelião no Presídio Roger, de João Pessoa-PB. oito presos foram mortos e
vários agentes penitenciários ficaram feridos. Diante de indícios de execução dos apenados. a
COH acionou o Ministério da Justiça. o Governador do Estado e outras autoridades
solicitando empenho na apuração do ca10 e a participação de entidades de direitos humanos

na fiscalização dos trabalhos de apuração. ~ovos laudos tbram teitos pelos legistas.
demonstrando que os presos toram monos depois de violentamente espancados. O inquento
sobre o caso foi aberto em está em andamento.
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ES'PANCAMENTO DE PRESAS GERA INQUÉRITO CONTRA POLICIAíS

A COH recebeu. do Padre Francisco Reardon. coordenador da Pastoral Carcerária da
CNBB. a denúncia de que. em Santa Rosa do Viterbo-SP. dezenas de presas foram
espancadas por policiais. Embora o delegado local afirmado tratar-se de um motim. o
deputado Hélio Bicudo esteve no local e constatou que houve o espancamento. com teridos
graves e uma presidiária gestante que perdeu o feto. A denúncia foi levada às autoridades
responsáveis. ao ex-presidente dos EUA Jimmy Carter - que se encontrava no Brasil
cumprindo uma agenda ligada aos direitos humanos - e foi comprovada a participação dos
policiais na tortura e maus-tratos. Inquérito foi aberto para apurar as responsabilidades.

SINDICALISTA É ASSASSINADO POR SE OPOR A TRAFICANTES

o sindicalista Fulgêncio Manuel da Si~va. líder dos trabalhadores de projeto de retorma
agrária no sertão de Pernambuco. foi assassinado na area denominada Polígono da Maconha.
por ter se oposto aos traficantes que controlam com violência o plantio da droga na região. :\
COH acionou as autoridades. que abriram. inquérito e detiveram o executor do crime. Os
desdobramentos na região continuam a ser a..:ompanhados pela Comissão. que busca colaborar
no sentido de evitar mais homicidios e o terror do narcotráfico na região.

CASAL É PRESO E CHANTAGEADO SOB FALSA ACUSAÇÃO

A Sra. Anali Filartiga Esperantin e o Sr. Evelio Miranda Barrios. paraguaios residentes
no Brasil. foram sequestrados. presos e torturados em Caçapava-SP. Eles alegam que toram
chantageados por policiais. que pediram dinheiro para nào acusá-los de estupro de crianças. r\
Comissão interveio junto às autoridades responsáveis do Estado de São Paulo. e as vitimas do
estupro negaram a participação no crime dos dois cidadãos. que foram então liberados.

CHACINA DE SEM TtRRA EM OURILÂNDIA DO NORTE

No dia 14 de janeiro. os corpos de três trabalhadores sem-terra foram encontrados na
Fazenda Santa Clara, no Município de Ourilàndia do Norte-PA. que havia sido ocupada por
cerca de 100 familias 15 dias antes. A propriedade. de 3.500 hectares improdutivos. pertence a
Eivair Vilela Queiróz. que mora em São Paulo. Houve dois confrontos entre os seguranças da
fazenda e os sem-terra. Foi aberto inquérito para apurar os fatos no Estado do Pará e a CDH
continua a acompanhar seus desdobramentos.
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EXPLORAÇÃO DE TRABA'LHO INFANTIL EM GARlM"PO DE RONDÔNIA

Por meio da imprensa., a COH foi intuemada da existência de exploração do trabalho
de cerca de 300 crianças e adolescentes. sendo I80 com idade entre sete e 14 anos. no
Garimpo Bom Futuro. Município de Ariquemes-RO, pela Empresa Brasileira de Estanho S/A,
mineradora do grupo Paranapanema. Acionado. o Ministério Público do Estado de Rondônia
relatou os problema;; sociais da região e infonnou ter ~beno inquérito para apurar as
responsabilidades.

CASO TIJUCAL - ASSASSINATOS DE ADOLESCENTES

Um televisor e um revólver roubados deram origem a uma sucessão de assassinatos e
sequestros de adolescentes em Cúiabá, no bairro Tijucal. Sete adolescentes foram
sequestrados e monos desd~ o roubo. Policiàis estão entre os suspeitos dos crimes. Há uma
lista de marcados para morrer entre os jovens do bairro. que teme novos assassinatos. A CDH
levou à caso ao COOPH e acompanha as investigações no Estado. em conjunto com a OAB e
o Centro de Direitos Humano.s Henrique Trindade.

NOTAS OFICIAIS

Durante o ano de 1997, sete notas oficiais foram expedidas pela Presidência da CDR
São as seguintes: ".

I. A greve dos PMs em Minas Gerais - A COH lamentou a violência oconida durante
manifestação dos policiais grevistas em Belo Horizonte-MO. responsabilizou as autoridades
do Estado por ter ignorado a gravidade do problema e não ter tomado medidas preventivas. A
nota critica "a remuneração indigna e as freqüentes arbitrariedades por pane do Comando
contra os soldadosll

, -mas apontou a lIincompatibilidade do pone de armas em manifestações
públicas. por quem quer que seja". Adverte ainda para a necessidade de urgente reformulação
da segurança pública em todo o País e para os riscos de novas rebeliões em outros Estados.

2. Projet~ Nucfear do Exército - A nota manifesta estranheza diante;da noticia de que seria
con3truido reator nuclear que produz plutônio. utilizado em bombas atômicas. na Reserva
Biológica e Arqueológica de Guaratiba. no Rio de Janeirp. A no~a cita a falta de transparência
sobre o projeto, que permita seja atestado seu grau de sebruránça. e alerta que. se verdadeiro.
ele contém graves implicações constitucionais e legais. contrariando inclusive tratados e
convenções internacionais assinados pelo Brasil. O Exército negou a denúncia fonnulada pelo
Jornal do Brasil. e convidou uma Subcomissão da Comissão de Direitos Humanos, integrada
pelos deputados Fernando Gabeira (PV-RJ) e Agnelo Queiróz (PC do B-DF), que visitou o
Centro de Pesquisas do Exército.



41830 Sábado 13 . DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 199i

i .~e.,údió á condenaç/io dé José Raiqha-Em .nota otiCial•. O presidente Pedro Wilson
questionou o julgamento do Iider do Movimento dos Sem-Terra, condenado a 26 anos de
pl':são por um crime do qual Rainha não poderia ter participado. uma vez que se encontrava
no Ceará. panicip~ndo de reunião na qual estiveram dezenas de pessoas. inclusive autoridades
estaduais. A condimaçào. para Wilson. além de injusta. "revestiu-se de carater nitidamente
político"

4. Apoio à Marcha dOI Sem-Terra - Em outra nota da Presidência da CDH. é expresso
apoio a manifestação "de maior magnitude produzida pela cidadania brasileira desde o
impeachment". A nota sustenta que "mais· do que imposição constitucional. a reforma agrária é,
imperativo para eliminar causas de violações dos cÍireitos humanos em nosso país".

5. Caso Galdino - A Comissão de Direitos Humanos emitiu. em conjunto com o Comitê
Galdino Jesus dos Santos. em 13 de agosto. nota oficial em que repudia a sentença da Juíza
Sandra Santis de Mello. presidente do Tribunal do luri de Brasília. A decisão desqualificou de
crime hediondo - triplamente qualificado - para homicídio culposo. o bárbaro assassinato do
índio pataxó Galdino Jesus dos Santos. Segundo a nota, "a sentença de pronúncia ameaça a
própria credibilidade da Justiça. desmoraiizà as instituições do Estado de Direito e fiustra o
clamor da sociedade brasileira". :-.Ja nota oficial. o Comitê diz esperar "que a Corte de
Desembargadores retifique tão inesperada decisão. evitando que a imagem do nosso País ~ique

irremediavelmente associada à impunidade".

6. Invasão do O Tempo - Em outra nota ofichd. a Presidência da CDH repudiou "a
arbitrariedade e truculência com que se re\'estiu a ordem e a execução de invadir a cede do
jornal O Tempo, de Belo Horizonte-MG, para vasculhar seu arquivo fotográfico. A atitude
inusitada fere o direito constitucional de sigilo da fonte". A nota considerou repulsiva a forma
de obtenção de provas, a qualquer custo, contra o direito também constitucional dos policiais
militares de livre reunião, uma vez que a ordem de busca visava a identificar os participantes
da manifestação dos PMs por melhores salários e condições de trabalho. .

7. ,Atentado - Esta nota oficial expressou o repúdio ao atentado contra o prefeito de
Betirn-MG, Jésus Mário Lima, ocorrido na noite de 29 de agosto de 1997. "O uso da violência
torpe e a tentativa de confrontar projetos políticos por meio de atentados constitui não só
violação aos direitos humanos como representa grave atentado ao Estado de Direito",
destacou a nota.



Dezembro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA'DOS PEPUTADOS Sábado 13 41831

Durante o discurso do Sr. Pedro Wil
son o Sr..-Paulo. Delgado $ 2.S! do·.arl. 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr.a Etevalda
Grassi de Menezes $ 2.º do art. 18 do Regi
mento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Etevalda Grassi de
Menezes) - Deputado Pedro Wilson, esta Presidên
cia recebe o relatório da Comissão de Direitos Hu- .
manos, que encaminhará ao Presidente titular.

A SRA~ PRESIDENTE (Etevalda Grassi de
Menezes) - Tem a palavra o Deputado Augusto Car
valho.

S. Ex.a disporá de 25 minutos.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.a Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, a cada ano a história se re
pete. É sempre quando o Congresso Nacional se
põe a analisar e, por fim, a aprovar o Orçamento da
União que nos deparamos com situações, no mais
das vezes, constrangedoras.

Sim, é certo, já não estão mais presentes
aqueles que, apelidados de anões, anões morais
que verdadeiramente o eram, conspurcaram a ima
gem desta Casa com o comportamento já denuncia
do frente exatamente às questões orçamentárias.

Alguns, pressentindo o veredicto, a ele se ante
ciparam e renunciaram ao mandato. Outros foram,
de fato, punidos com a cassação. E uns poucos ain
da se viram condenados, sem que, no entanto, se
atingisse a definição legal, em número de votos,
para sua merecida cassação.

: Podemos suspirar aliviados? Ainda não. Os
controles efetivos que sempre puderam ser exercidos
Casá.a Casa do Congresso estiveram, evidentemente,
afrouxados por. largo tempo. Passaram a ser, no en
tanto, melhor observados. E se p~upações ainda
existem, .essas preocupações, a rigor, se prendem
mais a questões programáticas que, de fato, éticas.

Uma, entre todas, avulta e é, sem sombra de
dúvida, aquela que mais ocupa as atenções de todos
os Congressistas: as emendas. São milhares, muitos
milhares de emendas. Algumas rebarbativas, alguma
ridículas, muitas, é certo, dando .prova daquele cliente
lisrno que entendíamos necessário afastar de uma vez
por todas do processo político brasileiro.

Pode-se perguntar se tais emendas são, de
fato, necessárias. São, sempre o serão. E isto por
que, antes de mais nada, é â própria proposta orça
mentária que o Govemo nos encaminha que já vem
recheada de erros e de favores. São erros, por ve
zes, primários, de simples contas matemáticas, ou-

tros de concepção, de escolha. É o momento em
que um burocrata de padrão jurássico mais se preo
cupa com os resultados aritméticos antes que com
os resultados sociais. De mais a mais, ninguém nos
impede de admitir que, na elaboração dessa propos
ta, alguns favores já estariam sendo realizados ou
pelo menos propostos.

Em sendo assim, ao Congresso cabe, antes de
mais nada, a revisão da proposta orçamentária ela
borada nos desvãos dos palácios governamentais. E
já que se tem que mexer no que já poderia sair do
Planalto como definitivo, então, que se mexa ali por
completo. É assim, aliás, que o entende a filosofia
popular: quem permite o uso admite o abuso.

Não poucas vezes, temos nos manifestado a
respeito. No nosso entender, no entender da nossa
agremiação partidária, o PPS, as emendas do Orça
mento não deveriam ser senão de dois tipos: as te
máticas e as de bancada.

No primeiro caso, os Parlamentares, em coh-':
junto com o Governo de seus Estados, procurariam
saber que verbas se fariam necessárias para com
plementar, implementar ou criar projetos na área de
educação, de saúde pública, de transportes urbanos
e interurbanos. Seriam projetos globais ou regionais,
com o que se impediria uma emenda exclusivamen
te para construir uma escola naquela cidadezinha ou
um asfaltamento de 10 km entre duas vias. Não, não
estou afirmando que sejam obras desnecessárias,
até porque dessa necessidade melhor diria aquele
companheiro Parlamentar que ali vive e sabe quão
importante seria para sua comunidade a escola pre
tendida, o asfaltamento pretendido.

Sucede, no entanto, que a questão analisada
em bloco permitiria maior racionalização na aplica
ção de recursos, daí resultando, por certo, mais uni
dades escolares e atendimento a maior número de
cidadãos, Estado por Estado.

Outro grupo de emendas seriam aquelas ela
boradas em conjunto por toda a bancada de um Es
tado da Federação. Nada de novo. A bancada de
Brasília - sirva-nos o exemplo mais próximo - assim
procede ano a ano. Antes que se atomizem verbas,
antes que se diluam recursos em projetos que po
dem e seguramente têm sua importância, mas que
melhor se realizariam à base de uma aplicação l')1ais
racional de recursos, aplicação que se faria com
todo êxito e resultados mais positivos se, as verbas
destinadas sejam à educação, sejam à saúde públi
ca, sejam aos transportes, à segurança do cidadão
fossem repartidas em cada Unidade da Federação
em vez de já virem dentro do próprio Orçamento da
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República, que é o que, no mais das vezes,.costuma
suceder.

O Governo, no entanto, não dá' mostras de es
tar interessado nessa racionalização, nessa coorde- '
nação prévia, nesse falar coletivo. Ao contrário, e
isto pelo menos é o que se pode deduzir de seu
comportamento deletério,

Falamos e comprovamos o que acabamos de
dizer. Os Deputados Federais da bancada de Brasí
lia renunciaram a um direito inscrito na Constituição,
no art. 166, § 2º, para que, em conjunto, apresentas
sem aquelas emendas que levassem ao Distrito Fe
deral recursos suficientes a resolver problemas co
muns a toda coletividade e não exclusivamente a
este ou àquele setor ou àquele grupamento social.
Pois de que forma se comportou o Governo diante
de uma situação assim tão racional? De forma abso
lutamente irracional, tanto que, pelas últimas infor
mações de que dispomos, as propostas conjuntas
da bancada do Distrito Federal talvez não consigam
obter o atendimento merecido.

E como bancada, fizemos mais ainda. Fomos
incorporados a um café da manhã com o novo Reitor
da Universidade de Brasília e dele ouvimos suas
grandes preocupações com o possível corte de ver
bas destinadas à instituição. Disso resultaram gestões,
também conjuntas, que empreendemos para impedir
que se coloquem ainda maiores obstáculos ao fun
cionamento de uma das mais importantes universi
dades brasileiras, que é nosso orgulho, mas que não
serve apenas para nosso orgulho, mas também a
centenas e centenas de outros jovens de todo o
País que buscam aqui estudar.

O Governo Federal parece dar de ombros. In
siste, por seus áulicos, numa melhor equação de
gastos, na necessária economia de recursos, compro
vadamente tão escassos. Não queríamos duvidar de
tantas e tais afirmações, mas isso nos é impossível por
que nós mesmos, desta tribuna, ternos profligado não
poucas vezes a orgia de gastos governamentais que
vão do ridículo ao criminoso, do anedótico ao trágico.

Pior ainda, recursos com destinação específica
têm sido rotineira e descaradamente desviados para
aplicações outras que não aquelas previstas. O noti
ciário da imprensa, aliás, por dias seguidos, tem se
ocupado dessas denúncias, num noticiário em que,
embora impere o anedótico, é possível divisar-se
que a questão reside não no quantum, mas sim no
como e no por quê. Em outras palavras, de nada im
porta que os gastos sejam feitos de acordo com ver
bas orçamentárias e à base da licitação feita por lei,
já que o que de fato importa é a necessidade social

daqueles gastos, é ~ relação custolbenefício para a
comúnidade: É bfelizmente, ·ao que estarnos vendo,
ou melhor, dizendo, segundo o que ternos seguida
mente denunciado, nada disso ocorr~.

Aliás, é esse tipo de comportamento, isto é, o
.atendimento ao tópico e não ao coletivo, que provo
ca um desperclrclo sem fronteiras pelo Brasil afora.
Basta que nos' lembremos da obra publicada pelo
Senado Federal há cerca de dois anos dando conhe
cimento a uma Nação atônita,'e atônita porque ãcre~
ditando no cuidado em gastar o quê nos é pouco, ou
seja, os recursos públicos, de que por todo o P~ís

mais de três mil obras - permitam-me repetir - 'mais
de três mil obras encontram-se paradas a meio ou a
princípio, quase que todas perdidas para sempre,
perdendo-se com elas muitos bilhões'de reais.

São pontes já fincadas no leito dos rios, sem
pista, sem cabeços; são hospitais com colunas hirtas
expostas ao relento, aguardando umà finalização
que não veio e possivelmente não virá; são estradas
abertas dentro de matas densas ou do cerrado, já de
pronto destruídos, sem que se possa saber quando,
enfim, serão finalizadas; é, por último, um carnaval
de gastos, um carnaval triste de um povo triste, que
segue esperando soluções para receber em troca
promessas vazias, discursos idem.

E inaugurações, vale lembrar, Sr. Presidente,
há sempre inaugurações fictícias, placas e mais pla
cas de bronze que se repetem, Governo a Governo,
sem finalização. Mas com placa.

Um tal descalabro deve, ou, pelo menos, deve-
ria servir de advertência a nossas autoridades, quan

..do naqa para impedir que se repitam, ano a ano, or
,çamento a orçamento. Advertência que sai, por ve
zes, do seio do próprio Governo, quando um dos seus
Ministros, o Sr. Antônio Kandir, vem a público para afir
ma~ que a questão essencial não está na carência de
recursos, mas em'seu mau gerenciamento.

Tem razão S. Ex.!!; seguramente tem razão.
Basta que nos lembremos de que, somente para
este ano de 1997, a renúncia fiscal, ou seja, aqueles
valores que o Governo, de vontade própria, deixou
de receber de nosso empresariado, atingiu a assom
brosa soma de 17 bilhões de reais. Mas, assombro,
como? Um Governo que gasta o Fundo de Estabili
zação Fiscal como quem vai às compras em Miami
ou na Zona Franca de Manaus, ou seja, para com
prar qualquer badulaque, sem sequer se preocupar
com a oportunidade do gasto, com a justificação da
quelas compras, um Governo dessa espécie pode lá
ter esse tipo de preocupações? Mas dói saber que
esses 17 bilhões, se devidamente aplicados, pode-
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riam colocar em. dia o. sistema de saúde pública do
País, ademais.·de· pôr em utílização efetiva toda a
nossa rede viária, sobrando uns trocados para mais
placas, mais comendas, mais comemorações, tão a
gosto de quem, como o Sr. Fernando Henrique, tem
profunda reverência pela liturgia do cargo, pelo ato
principesco de presidir a República.

Sr. Presidente, esta análise, já de si alongada,
que estamos fazendo de questões inerentes ao Or
çamento Federal, ou dele decorrentes, está servindo
de propósito para que cheguemos ao ponto central
de nosso trabalho de hoje: Brasília.

Não poucas vezes, quando da elaboração or
çamentária, e mais agudamente, quando da apre
sentação das emendas coletivas da bancada de
Brasília, tivemos a oportunidade de ouvir comentá
rios atravessados, ou ditos em voz turva, todos res
peitantes aos custos de Brasília para a União.

Não discordamos, vale ressaltar, desses co
mentários, embora nos parecesse que devessem
ser pronunciados desta tribuna ou a meio de deba
tes na Comissão, para que pudéssemos analisar em
conjunto essa questão, a ela aduzindo os argumen
tos mais diversos que fossem possíveis juntar.

Um aglomerado urbano que já beira os 2 mi
lhões de habitantes não deixa de custar muito di
nheiro ao Poder Público para ali manter pelo menos
um razoável setor público de saúde e de educação,
de transporte de massa, de segurança. E se a Capi
tal é Federal, esses custos terão de ser enfrentados
pelos cofres federais, os da União.

Aqui, portanto, é o instante, ao que nos parece,
em que devemos deixar os "is" bastante pingados.

Brasília não é fruto de um sonho, de uma uto
pia. Não foram românticos os que a idealizaram,
nem românticos os que se decidiram por construí-Ia.
Muito ao contrário, a idéia de uma capital neste pla
nalto já estava contemplada no ideário dos inconfi
dentes mineiros. Solenizou-se na primeira Constitui
ção republicana, que determinou o envio da Missão
Cruls a este cerradão para aqui fixar o marco de
uma nova capital, o que, aliás, foi feito, diga-se de
passagem, quase com precisão, já que esse marco
de fixação está bem ali, junto à cidade-satélite de
Planaltina, uma cidade mais que centenária.

Brasília é, pois, uma decisão estratégica que
se vem formando por anos e anos de nossa história
mais recente. Engloba a atuação de Rondon a meio
de locais até então inacessíveis, segue com a "Mar
cha para o Oeste" do Governo Vargas, cujo marco
mais próximo está na cidade de Ceres, próximo a
Anápolis, Goiás, sede de uma das colônias agrícolas

criadas para trazer para o sertão o "mestiço neuras
tênico do litoral", se nos queremos valer de imagem
pouco feliz de Euclides da Cunha.

O coroamento disso tudo é a concretização de
um ideário que teve e tem por base a conquista do
território brasileiro por brasileiros, na seqüência de
um processo de colonização e civilizatório que per
mitiu e permite, para assombro do mundo, uma uni
dade nacional pouco conhecida em nosso planeta.

Sim, é certo, a Nação, em seu conjunto, enfrenta
e tem que resolver problemas outros, possivelmente
de maior magnitude. Afinal, as disparidades regionais
que separam a Amazônia e o Nordeste do resto do
Paí~ têm que conseguir solução de urgência quase de
sesperada. Ou sem nem esse quase.

Ninguém discorda disso. E a União Federal ja
mais se mostrou distante de tais problemas. Tanto
que, para coordenar uma ação comum de capitaliza
ção do Nordeste, Juscelino criou, em 1959, a Sude
ne. Com o mesmo objetivo, em 1966 foi criada a Su
dam, na Amazônia. Para uma e outra região, um
banco federal distinto, o da Amazônia e o do Nor
deste. Como fundos de revitalização e investimen
tos, o Finar e o Finam.

Não queremos, nem este é o instante, analisar
a relação custolbenefício decorrente da atividade
desses bancos, dessas superintendências, desses
fundos. Demais, os companheiros das bancadas do
Nordeste e da Amazônia, além de dados e quadros
estatísticos, têm a vivência do problema e melhor fa
lariam a respeito.

O que nos importa ressaltar é que a União cui
dou dessas questões - e segue cuidando, aliás. Já
se criou uma superintendência para a região Centro
Oeste, ainda sem maiores conquistas a revelar, da
mesma que o Fundo do Centro-Oeste (FCO), sofre
críticas generalizadas por seus pretensos beneficiá
rios, a maioria dos quais ém estado de absoluta ina
dimplência, dada a impossibilidade de enfrentar os
juros ali praticados. .

Mas o Banco do Brasil, por informações de que
dispomos para os anos de 1995 e 1996, conseguiu,
pelo menos, melhor distribuir os recursos daquele
fundo, permitindo que, na região, mais e mais pe
quenos produtores e pequenos empresários pudes
sem ter acesso a seus recursos.

E não é só. Setores - setores, e não regiões 
do País foram beneficiados com decisões governa
mentais da espécie. Durante cerca de vinte anos es
teve em ação o Fundo de Investimentos Setoriais 
FISET, sob gerenciamento do Banco do Brasil, bus
cando, à base de deduções do Imposto de Renda,
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recursos destinados à pesca, ao turismo e ao· reflo- dões dos estados vizinhos de Goiás, de Mato Gros-
restam!3n~o. so e de Mato Grosso do Sul.

Atüando de forma assemelhada ao Finor e a o Sim, há qua.lquer coisa incipiente, há a agricul-
Finam, o Fiset entregava recursos captados com o Im- tura familiar, os hortigranjeiros, a fruticultura; nada,
posto de Renda e os trocava por ações das empresas no entanto, que nos faça auto-suficientes de qual-
beneficiárias. Paulatinamente, e dependendo, sobretu- quer desses produtos. Há que apontar culpados?
do, dos resultados operacionais dessas firmas, coloca- Para quê? Basta 'que nos lembremos de que o ante-
va suas ações à venda nas Bolsas de Valores, o que rior Distrito Federal, que chegou a ser transformado
representou, como importante subproduto, o reforça- em Estado da Guanabara, jamais pôde fazer, diga-
mento de nosso mercado bursátil. mos assim, uma exposição de produtos agrícolas

E o Espírito Santo? No dizer de seus habitantes, e10u pecuários, atividade quase que inexistente em
vivia esquecido de todos por ser o Nordeste do Sul e sua área de então.
estar ao sul do Nordeste. Pois os capixabas consegui- Mas, Sr. Presidente, pedimos permissão para di-
ram a criação, primeiro, de um Grupo Executivo para a zer algo assim tão simples e evidente. É que a União
Recuperação da Economia do Espírito Santo, o Geres, Federal não criou nem o Nordeste, nem os problemas
hoje transformado em fundo, o Feres. inerentes àquela região; não criou a Amazônia nem as

E providêp.cias se seguem, com o objetivo de questões que ali reclamam pronta solução.
uniformizar comportamentos e financiamentos, tudo na Não foi a União quem fez fraquejar a economia
ânsia de superar, em breve espaço de tempo, essas capixaba, e, seguramente, o Vale do Jequitinhonha,
diferenciaçõeS" regionais que a todos acabrunham. no norte de Minas, não é criação de um governo,
Este Congresso, aliás, no rumo dessas decisões, aca- mas pura e totalmente uma fatalidade geográfica.
ba de incluir, na área de atuação da Sudene, mais al- Sucede, no entanto, que o Governo Federal
gumas centenas de Municíp~s mineiros e, além des- criou Brasília. Não como fruto de um delírio, sonho
ses, uns tantos situados ao norte do E6pírito Santo. romântico de um seresteiro de Diamantina. Nada

disso. Brasília, ou, em termos mais definitivos, a
É possível, pois, senão resolver, ao menos transferência da Capital do País para seu interior era

equacionar tantos e tais problemas. uma necessidade socioeconômica que exigiu a mes-
Ora, Sr. Presidente, bem observada a questão, ma solução que exigem os problemas nordestinos,

vamos ver que do mapa de benefícios extraordiná- amazônicos e os mais.
rios, tais como bancos federais com destinação re- E a decisão aqui está: Brasília irreversível, Ca-
gional, superintendências e fundos também regio- pital do País, completando no seu dia-a-dia um dos
nais, apenas cinco estados brasileiros não reçebem mais importantes processos civilizatórios enfrenta-
qualquer tipo de bonificação da espécie. São eles: dos por uma nação deste mundo. E essa nação é o
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Brasil, um País gerenciado, de forma consensual,
Paulo e Rio de Janeiro. E a esses cinco Estados pelo União Federal, pelo Governo da República.
também se pode agregar o Distrito Federal. Traçar diferenças entre a situação do Nordes-

Aqui reside a excepcionalidade do posiciona- te, da Amazônia e de Brasília é quase uma armadi-
mento de Brasília, a meio desse concerto de OOnes- lha para lançar no ridículo qualquer tipo de compara-
ses, de atendimentos específicos, de linhas de crédi- ção. Mesmo assim, nos animamos a mostrar que di-.
to direcionadas e o mais. ferenças existem que não apenas as evidentes, de

Seria de se alegar, de princípio, que, colocado cunho regional e geográfico, mas sim históricos e,
na região Centro-Oeste, pode o Distrito Federal 00- sobretudo, econômicos.
neficiar-se dos investimentos patrocinados pelo A Sudene, ao chegar ao Nordeste, já encon-
FCO. Em tese, sim. Na prática, nem tanto. Pois, de trou elites e oligarquias empresariais que datavam
que forma uma área de pouco mais de 10 mil quilô- de muitos séculos, como mais que centenária era
metros quadrados - a terça parte do Estado de Ser- uma ordem econômico-financeira que atravessou o
gipe - com destinação urbana em especial e tendo a Império e chegou à República sem perceber que
necessidade de defender seus poucos e parcos ma- mudanças ocorriam e deveriam ocorrer, Brasil afora.
nanciais, como, repetimos, pode ser possível, em tal Ali, a. necessidade imperiosa foi a de destruir
região, desenvolver uma intensa e extensa produção para reconstruir, para reensinar caminhos, para ree-
agroindustrial? Os recursos do FCO, portanto, me- ducar procedimentos no rumo de uma modernidade
lhor se aproveitariam - e se aproveitam - nas vasti- que já se instalara no sul do País.
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Na Amazônia, os senhores da borraéha e da
castanha, depois de assassinár metade· da popula
ção indígena, de construir uma vida de fausto, senti
ram-se em rumo perdido e foram afundando aos
poucos com a economia de sua região. Isto Dalcídio
Jurandir, o grande romancista paraense, soube con
tar como ninguém em seus belíssimos romances. A
atuação da SUDAM, ali, foi a de salvar os náufragos
antes que com eles se afundasse toda a Amazônia,
estagnada como estava.

Brasília é outra experiência, uma entre muito
poucas em todo o mundo. Aqui ainda existe tempo
de se implantar um novo projeto de exploração eco
nômica, de elaboração de planos financeiros, de
destinação de recursos públicos, podendo servir de
modelo para experiências assemelhadas. Aqui ainda
é possível fazer respeitar um planejamento urbanísti
co básico - e magnífico, por favor, magnífico! - para
que, Brasil afora, se demonstre como a qualidade de
vida existe, é conservada e ampliada, sempre que
necessário.

Já se foram os dias de apelidos e apostasias.
E este apostema tem que vir a "furo antes que apo
dreça de vez o tecido social, um tecido com urdume
e trama definidos a priori por seu criador, a União, e
que agora há de ser mantido para que se preservem
projetos da espécie, para que não se dilua a concep
ção estratégica que presidiu a criação da nova capital.

Sabemos no Distrito Federal que, embora con
denada na lei, a guerra fiscal é instrumento de que
se valem os mais diversos Estados para garantir a
colocação de seus produtos ou para impedir que
produtos lide fora" adentrem suas fronteiras.

E aqui Brasma apresenta outra de suas peculiarida
des. Por que, perguntamos, que produtos e que guerra fis
cal com quem, se praticamente só o Estado de Goiás nos
cerca? Oferecer grandes glebas a indústrias que se quei
ram instalar? Que grandes glebas? E como, no particular,
porfiar com a imensidão goiana? Oferecer este ou aquele
atrativo fiscal, definir uma área para um distrito industrial?
Ora, Goiás possui centenas de MunicípioS, todos capazes
de oferecer as mesmas regalias, as tertas mais fartas. Se
ria uma guerra perdida antes mesmo de iniciada.

Melhor cabe ao Distrito Federal a parceria, na
forma como a propusemos e para a qual já conse
guimos aprovação desta Casa, na criação da Região
Metropolitana, única forma de, Estado por Estado 
aqui incluída a nação mineira ., resolver por consen
so questões que nos afligem a todos e que, se dei
xadas ao léu, acabariam por montar, aqui próximo,
uma nova e possivelmente mais dramática Baixada
Fluminense.

Mas esta parceria carece de um fundamento
lógico, que é a sustentação federal. Esta é uma obra
capital, decorrente de uma decisão que interessava 
e segue interessando, aliás - a todo o País, nisto
que, fundamentalmente, teria que ajudar a consoli
dar a unidade nacional, o que, impossível negar,
tem-se conseguido com brilhantismo. E com um bri
lhantismo que decorre dessa procissão de brasilei
ros, que acorreram de Minas, de Goiás, do Nordes
te, do litoral, de onde seja, e que para aqui vieram
em busca de melhores momentos, de um horizonte
mais palpável, definido. E que chegaram, consciente
ou inconscientemente, para participar deste magnífi
co processo civilizatório.

Sim, é certo, buscamos, temos tentado melhor
equacionar os gastos públicos, liquidar com esse in
feliz clientelismo que tanto i~lal causa ao cidadão co
mum, último pagador de todas as contas, e, além
disso, aos cofres da Nação. Dissemos um "não" o
mais sonoro à guerra fiscal. Essa guerra, no mais
das vezes, decorre de todos aqueles vácuos deixa
dos pelas diversas políticas regionais do Governo
Federal, vácuos que terão que ser preenchidos com
essas medidas tópicas, ilusórias, anunciadas e rece
bidas com a maior pirotecnia e despendidas e enten
didas, ao depois, com suor e lágrimas.

Não podemos, dada a carência arrecadadora,
ou, melhor dizendo, de onde ou do que arrecadar,
valermo-nos da renúncia fiscal, esse comportamento
que, no dizer do Sr. Everardo Maciel, da Secretaria
da Receita Federal, nada mais é senão a privatiza
ção de recursos públicos.

Demais, vale-nos observar, por último, que Brasí
lia não é uma questão regional, nisso que não se loca
liza em áreas com definição geográfICa capaz de gerar
este ou aquele tipo de problema socioeconômico.

Não se pretende aqui o fulgor das grandes metró
poles nem o dimensionamento de problemas que se
riam distantes, bem distantes de nosso poder decisório.

O cidadão brasiliense, que me permito repre
sentar neste momento, pensa em trabalho e em tra
balhar com tranqüilidade, pensa em morar e viver
com decência, pensa em educar seus filhos e sabê
los a progredir pela vida afora. O cidadão brasiliense
é, pois, mais um cidadão brasileiro.

E quem é esse cidadão brasiliense? É e conti
nua sendo o servidor público para aqui transferido
ex-officio, na forma como o foram os das empresas
estatais, das sociedades de economia mista. É, tam
bém, aquele que do lugar mais distante ouviu cantar
a sereia do engodo, das promessas de uma vida fá
cil e farta e bonita e que encontrou a morte na cons-
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trução civil desregrada e sem controle, e, assim, aju
dou a construir a cidade que seria do futuro ,,~ra- ter
que viver em condições que já seriam inaceitáveis
no passado.

Aqui se juntou o Brasil, venturoso e aventurei
ro. Aqui se montou a estrutura de um sem-número
de utopias plenamente válidas, desde que o substra
to de sua construção seguisse sendo respeitado por
quem lhe deu origem maior: o Estado Federal.

Repudiamos esta obrigação anual de irmos,
dias seguidos, mendigar junto à União aquilo que
nos é devido, e que nos é devido não porque assim
o entendemos, mas porque assim fora decidido
quando da criação da Nova Capital. Lamentamos
que a memória de uns tantos e mesmo os registros
públicos tenham apagado ou deixado ao fundo de
não se sabe que arquivos as decisões estratégicas
que levaram a Brasília, na concretização de um
ideário mais que centenário.

De Tiradentes a Juscelino,. passando, como
não poderia deixar de ser, por todos os candangos,
já se foram gerações e gerações. E, a meio a todas
elas, as cabeças melhor pensantes divisavam na
transferência da Capital a possibilidade de manter um
País íntegro, por favor de uma unidade que ternos tido,
pelos tempos afora, o dever e o prazer de construir.
Não entender Brasma dessa maneira é pelejar, pela
dissolução dessa unidade, de uma união que nos é, ao
mesmo tempo, pá e bússola da nacionalidade.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Augusto Car
valho a SrfI Etevalda Grassi de Menezes,
§2!l do artigo 18 do Regimento Interno deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Pedro Wilson, §2º do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Deputa
do Augusto Carvalho, este Presidente se associa às
reflexões e preocupações de V. Ex.ª, não só por ser
representante de Goiás, mas porque, quando em
seu pronunciamento V. Ex.ª se refere ao destino de
Brasília, na verdade trata do destino de todo o Brasil.
Parabéns por seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Antes
de chamar o próximo orador, Deputado Davi Alves
Silva, concedemos a palavra ao Deputado Pedrinho
Abrão para uma comunicação de pelo PTB.

O SR. PEDRINHO ABRÃO (PTB-GO. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, nobres colegas, em meio aos muitos e rele
vantes afazeres da atividade parlamentar e legislati
va em que nos vimos enleados na sessão legislativa

em curso, mormente nestes dias derradeiros dos tra
balhos ordinários do Congressq Nacional, aguardá
vamos com grande empenho e satisfação a oportu
nidade de prestar justa e merecida homenagem a
um dedicado e competente funcionário do quadro de
pessoal da Câmara dos Deputados, que recente
mente deixou o serviço ativo e aposentou-se, após
longos anos de impecável folha de serviços à Casa
que o recebeu há 32 anos passados.

Referimo-nos ao ilustre e muito estimado Hey
deme José Pereira Coelho, dileto filho da gente pa
raense, radicado em Brasnia por força de suas obriga
ções profissionais corno servidor público, que ingres
sou no quadro de pessoal da Câmara dos Deputados
por concurso público em 20 de abril de 1965 e, mercê
da dedicação, entusiasmo e retidão de caráter, cons
truiu uma brilhante carreira, granjeando o respeito de
dirigentes, de colegas e de membros da Casa.

Embora pudesse invocar, em seu prol, o cha
mado direito ao ·pcio com,dignidade·, após uma vida
inteira de labores e dedicação ao serviço público,
optou por continuar uma vida ativa e produtiva, ofe
recendo o melhor da sua larga e fértil experiência, as
qualidades de caráter, integridade e talento que apri
morou ao longo de sua carreira para esquadrinhar
novos horizontes e prosseguir a interminável trajetó
ria de crescimento pessoal e profissional.

Recebemos com júbilo a notícia de que dora
vante Heydeme passará a contribuir com o melhor
do seu tálento e capacidade de trabalho no campo
da iniciativa privada, desenvolvendo promissoras
funções no âmbito das Organizações Globo.

Paraense de frondosa estirpe, mais velho de
dez irmãos, esse santareno nascido há 60 anos sou
be edificar sua vida sobre incontida vocação para o
bem comum e interesse público. Realizou, a seu
modo e em seu campo de atuação, com os meios e
as circunstâncias que a Providência Divina colocou
em suas mãos, a mística tão bem lapidada na pena
de Gabriela Mistral: o prazer de servir.

A todos sempre teve uma palavra fraterna, um
gesto de colaboração e solidariedade, a solicitude do
atendimento e a deferência de ouvir os pleitos, as
aspirações, as vicissitudes e as esperanças de
quantos o procuravam em seu front de trabalho.

Foi assim ao longo dos 28 anos em que esteve
à frente da Seção de Sinopse da Câmara dos Depu
tados, órgão dos mais importantes para o trabalho
legislativo cameral, com a responsabilidade de cons
tituir-se imprescindível e eficiente base de dados
para informação e controle sobre o trâmite da infini
dade de proposições em curso na Casa, o registro e
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o acompanhamento das etapas da sua instrução sem olvidar ou descurar da preservação dos recur-
processual. e legislaliva, dos resultados das. votações sos naturais e' do' meio ambiente, mostra que, ape-
abrangendo as Comissões Técnicas e o Plenário. sar de transferir-se para a Capital da República,

Coube-lhe, portanto, dilatada participação na Heydeme cultiva os laços que o ligam às origens e
eficiência e no bom andamento das atividades de se mantém em estreito e constante contato com as
produção legiferante da Câmara dos Deputados du- comunidades, lideranças e representações paraen-
rante todo o tempo em que aceitou e venceu o desa- ses, revelando amplo conhecimento das condições e
fio de administrar o acervo de dados e o extrema- desafios com que se defrontam as populações inte-
mente variado fluxo processual-legislativo da Casa. rioranas do Pará.

'Mas, além dessa frutífera passagem pela área A esse propósito, é sintomático que, ao ser in-
.Iegislativa, ainda pôde levar sua contribuição de dagado sobre a mais urgente saída para a retomada
idéias, capacidade de liderança e de comunicação à do desenvolvimento de Santarém, a partir de sua vi-
seara político-parlamentar quando assumiu a chefia são qualificada pela experiência e compreensão dos
de gabinete da Liderança do PTB - Partido Traba- escalões governamentais, Heydeme tenha assinala-
Ihista Brasileiro, onde permaneceu nos últimos anos do como necessidade crucial o asfaltamento da ro-
de sua carreira, desenvolvendo singular papel na as- dovia Santarém-Cuiabá, por propiciar a expansão da
sistência ao Líder da bancada e aos seus liderados, fronteira agrícola regional.
subsidiando' de forma louvável a atuação dos inte- As concluirmos estas palavras, Sr. Presidente,
grantes da tradicional legenda nas diferentes instân- caros colegas, desejamos expressar nossa admira-
cias do Legislativo Federal e nos grandes ou costu- ção pela mensagem e pelo exemplo marcantes com
meiros embates da política partidária. que Heyderne José Pereira Coelho soube projetar

Embora talhado por invulgar modéstia e marca- sua carreira funcional na Casa, perenizar os laços
do pelo comedimento em suas atitudes, traços da de cordialidade com que distinguiu Deputados e de-
personalidade que o tomaram sempre avesso aos mais servidores. Queremos, pois, interpretar o pen-
spot lights e à ambição daqueles que anseiam sarnento de todos os que tiveram a satisfação de
mesmo que seja por um instant celebrity, Heyderne conviver com o dedicado e competente funcionário,
se viu alvo de significativa e merecida homenagem cuja passagem pela Câmara dos Deputados deve
em sua terra natal, em fevereiro do corrente ano, por servir de norte às novas gerações de servidores que
ocasião da diplomação dos bacharéis de Direito das buscam também pela porta estreita do mérito próprio
Faculdades Integradas do Tapajós, como reconheci- sua realização profissional nos quadros do Legislati-
mento da inestimável contribuição do homenageado vo brasileiro.
para o avanço daquela renomada instituição de ensi- Congratulamo-nos, portanto, com o prezado
no superior e a aprovação, pelo Conselho Nacional Heydeme José Pereira Coelho pelo coroamento de
de Educação, do curso de Direito por ela ministrado. sua carreira, ao tempo em que formulamos sinceros

Entrevistado pelo jornal Gazeta, de Santarém, e calorosos votos de maiores vitórias nas atividades
deixou registrada vibrante profissão de fé, ao decla- novas que abraçou, estendendo nossa saudação a
rar-se ·um funcionário público por convicção, pronto seus diletos familiares.
para servir à comunidade". Em verdade, semelhante Sr. Presidente, na qualidade de membro do
lema lhe serviu de estímulo para, ~ partir das impor- PTB e de Parlamentar desta Casa, gostaria que a
tantes posições que ocupou e de suas relações no Nação brasileira e todos os funcionários públicos ti-
meio político-parlamentar e administrativo, dos Po- vessem na pessoa de Heyderne um exemplo de de-
deres Legislativo e Executivo, empreender esforços dicação e carinho para com o nosso País.
e lutar por maiores conquistas em favor de Santarém Era o que tinha a dizer.
e do Pará, auxiliando Deputados e Prefeitos da refe- O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Conce-

. rida unidade da Federação, independente de suas demos a palavra ao Deputado Davi Alves Silva.
cores partidárias, a se desembaraçarem nos mean- O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB-MA. Sem re-
dros governamentais, em busca de :recursos orça- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Óe-
mentários, de programas e projetos que beneficias- putados, encerramos o ano de 1997. Pelo que acon-
sem as populações de seu Estado. teceu nesta Casa e por conhecer o Governo otimista

Tão dilatada preocupação com o desenvolvi- do Presidente Fernando Henrique Cardoso, entendo
mento econômico e social e o aproveitamento das que a surpresa que atingiu S.Exa. por tudo o que
potencialidades do Pará e da região do Tapajós, esta Casa avançou nas reformas administrativas.
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o Maranhão deu a sua grande contribuição ao
projeto do Presidente FemandQ Henrique Cardoso.
No entanto, 'li em muitos olitdoors do'meu Estado a
minha fotografia e a de alguns Parlamentares do
Maranhão, por entendemos que as reformas eram
necessárias para que o País pudesse avançar no
seu desenvolvimento. Aqueles que não querem o
bem-estar do País e do seu povo assim não enten
deram e colocaram a minha foto no cartaz, tentando
desfazer o trabalho do homem que veio aqui e, pelo
peso da respol"lsabilidade, teve de assumir algumas
posições para ajudar o País a desenvolver-se.

Fiz isso, Sr. Presidente, sempre ao lado de
80% da bancada maranhense. Ajudamos o Govemo
para que ele tivesse condições de pôr o Brasil nos
trilhos do desenvolvimento e, fazendo isso, ficamos
à vontade para cobrar dele as providências necessá
rias nesse sentido

Sr. Presidente, muitas vezes, recebi pedidos de
pessoas dos diversos segmentos da sociedade mara
nhense sempre pedindo que eu não votasse contra ou
a favor de uma ou outra matéria, mas sempre eu verifi
cava a necessidade de o Congresso Nacional apoiar o
Presidente da República no seu trabalho para o desen
volvimento deste País e do seu povo.

Sr. Presidente, verificamos que, desde a im
plantação do real até a data de hoje, o número de
desempregados no Brasil já ultrapassou 760 mil. O
real foi o centro da campanha do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, tanto que ele conseguiu se
eleger Presidente do País. Mas, apesar de as refor
mas cobradas pela sociedade ainda não terem sido
aprovadas, o real não está sendo suficiente para aju
dar o Governo a evitar o desemprego.

Olhando por este ângulo, esta Casa entendeu
que deveria ajudar a manter o real para o Brasil
crescer.

No mesmo período, 1 milhão e 200 mil brasi
leiros ficaram prontos para novos empregos. Se so
marmos esse número com o de 760 mil já aponta
dos, teremos um total de 2 milhões de desemprega
dos do Real até aqui.

É uma crítica, Sr. Presidente? Não é uma críti
ca, é um alerta à equipe econômica do Governo fe
deral para que fique atento ao que o Congresso Na
cional tem feito para o Presidente. Nós do PPB não
temos dúvida de que tivemos em nossas bases um
grande desgaste por causa daqueles que não que
rem o desenvolvimento do País. Mas o PPB teve,
acima de tudo, responsabilidade pela causa maior
que é o País. Precisamos que o Governo agora dê o
retomo necessário. Este mesmo homem que ajudou

o Governo a aprovar todas as suas matérias, é o
mesmo que vai. estar aqui cobrando dele providên
cias no sentido do del?envolvimento do País. Quero
provar para o Maranhão, o meu Estado,.que eu es
tava certo, que acreditei no homem certo, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. E direi isso em
tOdos os canais de televisão, no rádio e nos jornais.

Quero que o Brasil se desenvolva com investi
mentos que tragam empregos, que para manter a
cesta básica - hoje a maior estrutura do Plano Real 
, não precise importar arroz da Ásia ou carne da Ar
gentina. Isso não agrada os brasileiros, principal
mente aqueles que ajudaram o Presidente Fernando
Henrique Cardoso a promover a grande reforma.

Sr. Presidente, tenho discutido isso, sempre
que posso, com alguns economistas .da equipe do
Governo Federal. Em uma reunião da minha banca
da, presentes importantes economistas como Delfim
Netto, Roberto Campos entre outros, fiz uma afirma
ção e desafiei os ~onomistas a mudá-Ia. Afirmei
que o Plano Real é sustentado por dois grandes pila
res: Um é a cesta básica, a alimentação barata para
todo o País, é o preço baixo dos .::llimentos. Esse é
um grande pilar. O outro é a imprensa, que afirma
sempre para o País e para o mundo que o Plano
Real é o caminho para salvar o Brasil.

Sr. Presidente, não encontrei até agora um ter
ceiro pilar. Até agora s6 vi esses dois. O outro de
pende das reformas que acabamos de entregar ao
Presidente da República.

O Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso é meu amigo pessoal. Estivemos juntos
nesta Casa durante a Constituinte. S. Exa. me
àpoiou 'durante minha campanha para Prefeito de
fmperatriz, gravou dois programas do TRE me
apoiando. Naquela época não sabíamos que S.Exa.
seria o Presidente da República.

. Sr. Presidente, por esses motivo e, conhecen
do o Presidente da República de muito tempo, resol
vi sacrificar o meu Estado em alguns pontos.

Há pouco tempo fui ao Maranhão e quase não
fui recebido na minha cidade, por ter votado a favor
de matérias que julgo importantes para o meu País,
mas que minha cidade era contra.

Sr. Presidente, mesmo assim, não me intimi
dei. Continuei ajudando o Presidente, votando a fa
vor do que o País precisava. É a hora dos que
apóiam o Governo ajudar a encontrar uma saída
para estabilizar o real.

No entanto, Sr. Presidente, s6 estabilizar o real
não resolve. Não sou economista, mas governei o
segundo orçamento do Maranhão, durante 4 anC"j.
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Tenho por obriga:ção, até J?Or d~yer de ofício, enten- dar b povo a encontrar um caminho correto para o
der um pouco de ()(.çaníento. seu crescimento.

Na prática, vejo que somente a estabilidade do Sr. Presidente, o saldo deste ano legislativo,
real não vai resolver a situação do País. Sabemos que terminará na próxima segunda-feira, foi muito
disso. Queremos dar uma abertura muito ampla ao positivo. Ao contrário do que a imprensa vem sem-
Presidente, para que promova as necessárias refor- pre pregando no sentido de que o Congresso não
mas no Brasil, País de extensão continental O Grito faz nada e os Parlamentares são desocupados, esta
da Terra está aíl, Sr. Presidente. Casa deu um exemplo de responsabilidade, de dig-

Quando assumi a Prefeitura de Imperatriz, ha- nidade e de força para o País.
via passeata dos sem-terra na Belém-Brasília, rodo- Espero que a ·imprensa analise o que aconte-
via federal. Queriam quebrar as sedes da Receita ceu em 1997, não para fazer elogios aos Parlamen-
Federal e de os órgãos do Governo Federal. Convo- tares que compõem o Congresso Nacional, mas jus-
quei a imprensa e pedi cento e vinte dias de trégua tiça, mostrando ao País tudo que fizemos sem nego-
para que eu pudesse resolver a questão. Em segui- ciata, sem pressão, simplesmente pela força da res-
da, convoquei a UDR e pedi que, para evitar que eu ponsabilidade que pesa sobre 05 nossos ombros.
usasse a caneta para salvar os sem-terra, deveríamos .Sr..Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tam-
fazer um acordo. A Prefeitura compraria terras, pagan- bém o' Maranhão saiu fortalecido em 1997. Conse-
do em dez anos, a UDR faria os projetos rurais do Mu- guimos aprovar recursos para importantes rodovias
nicípio de Imperatriz. Seria um exemplo ao País, mos- do Estado além de outros investimentos. A Governa-
trando que.quando o homem público quer, ele faz. dars- Roseana Sarney, recebeu emendas coletivas

Fui atendido pela UDR e, naquela época, en- da bancada maranhense que fortalecem bastante o
tre doações e compras de terras, pegamos 103 mil Estado do Maranhão. Dentro do possível, com cui-
hectares no Município de Imperatriz. dado, tudo o que poderia ser feito para aquele Esta-

Sr. Presidente, fiz um projeto chamado "Refor- do foi feito. A BR-230, que, pelo Maranhão, liga To-
ma na Agricultura", e o submeti a esta Casa. Quan- cantins ao Piauí, é importante não só para esses
do eu era ainda Constituinte, candidato a Prefeito de três Estados, mas para o País, porque faz uma im-
Imperatriz, sabia que o maior desafio que eu encon- portantes integração. Conseguimos recursos para
traria em Imperatriz seria relacionado aos sem-terra. asfaltar essa BR que se estava acabando, sem me-
Encaminhei, nesta Casa, um projeto chamado "Re- recer qualquer cuidado por parte dos órgãos fede-
solução Administrativa";"qUe foi deferido para que eu rais. Doze empresas estão agora fazendo esse tra-
implantasse naquele município metas municipais. balho graças ao esforço da bancada federal do Ma-
Implantei, ainda, um projeto chamado "Reforma na ranhão como um todo, que aqui lutou e conseguiu
Agricultura". "Fiiprojefóàemseisdistritos.m~l1icipais recursos para que aquela obra pudesse acontecer.
de Imperatriz."'"00, Conseguimos ainda os recursos federais para

A Assembléia do Maranhão, em reconhecimen- o asfaltamento da BR-226, que também liga o Piauí
to ao meu trabalho e entendendo que eu precisava, ao Tocantins, passando pelo Maranhão. Essa BR já
à época, ajudar o Governo Federal a encontrar um está sendo asfaltada. O Governo Federal liberou os
caminho para os problemas sociais, transformou os recursos do Orçamento de 1997 e colocamos mais
seis distritos em seis novos Municípios. para 1998. Não podemos desconhecer a força do

Sr. Presidept-:-, ,:,iilando para esses projetos de Governo Federal, o seu empenho em ajudar os Es-
diferentes dimensões, percebo que ajudei o Governo tados a se integrarem pelas rodovias que passam
Federal nas suas reformas e em todas as suas pro- pelo Maranhão.
postas. Agora, espero que o Governo Federal ajude Mas não é só isso, Sr. Presidente. O Governo
este País a consumir os produtos que aqui serão Federal liberou para o Maranhão, por intermédio do
produzidos. Ministério da Reforma Agrária, 12 milhões de reais

Sem o intuito de fazer crítica alguma - e estou no mês de setembro, para assentamentos rurais,
até credenciado para isso, porque apóio o Governo, para o atendimento das propostas dos sem-terra.
voto em tudo o que ele remete a esta Casa; mas ain- Queremos para 1998 que o Governo Federal
da não é hora de cobrar -, quero dizer que neste ano implante mais projetos sociais no Maranhão. E os
fizemos o que o Govemo esperava. A partir do próxi- Parlamentares que o apóiam nesta Casa deverão
mo ano, porém, no palanque do Govemo, vou cobrar acompanhar a aplicação desses recursos levados ao

"as providências que entendo necessárias para aju- Maranhão.
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Sr. Presidente, o Parlamentar que vem à·tribu
na tecer .críticas pela falta de .ação do Governo Fe
deral em seú Estado deveria voltar para prestar con
tas ao Governo, diz;er que o Estado está sendo aten
dido, que o Governo está se empenhando e contri
buindo, de maneira direta, para atender aos recla
mos da população.

Foram liberados, realmente, 12 milhões de
reais para o Maranhão, numa época em que a ban
cada inteira estava aqui cobrando providências do
Governo nesse setor. Alguns Parlamentares ficaram
sabendo disso pela televisão. Muitos continuaram
cobrando do Governo providências e recursos que já
tinham sido repassados para o Estado.

Está faltando comunicação! Não sei se isso
acontece só no Maranhão, mas, pelo menos, lá está
faltando comunicação entre os órgãos do Governo e
a bancada que o apóia nesta Casa.

Temos certeza de que o País vai encontrar um
novo caminho a partir de janeiro. Esta mesma Casa
que mostrou, no voto, a toda a Nação brasileira que
as pressões incorretas não a influenciam espera
que, no ano que vem, essas propostas em anda
mento sejam executadas, para que possamos justifi
car o trabalho empreendido em 97 junto às nossas
bases eleitorais.

Sr. Presidente, a todos às PárlamE:mtares que,
durante o ano de 1997, não se preocuparam com
que sua foto fosse desenhada em qualquer lugar
pela posição tomada em favor do Governo e tam
bém àqueles que não entenderam a sua intenção e
votaram contrariamente ao Govemo,desejo que este
Natal seja de muita festa, de muita alegria. Espero
que todos possam encontrar seus amigos, sua famí
lia e que possamos, em 1998, voltar a esta Casa
com grande carga de energia positiva, como aconte
ceu em 1997, para fazer mais ainda pelo Brasil, por
este País abençoado por Deus.

Nenhum país do mundo, Sr. Presidente,. tem o
que temos no Brasil: liberdade para tudo. Aqui faz-se
o que quer, fala-se o que quer, diz-se até o que não
sabe. Este País precisa ser mais bem cuidado pelo
Presidente da República Fernando Henrique Cardo
so, que dispõe de toda a ferramenta de trabalho
para construir uma grande obra para a Nação.

Este Parlamentar, que tem a certeza de que
deu a sua grande contribuição ao País, volta ao Ma
ranhão, se Deus quiser, para justificar tudo aquilo
que foi deferido nesta Casa a favor do Brasil. Conse
gui, Sr. Presidente, para 1998, aprovar emendas im
portantes que vão ajudar o Governo a assinar con
vênios com os Municípios na área de energia rural e

para ajudar o Maranhão a desenvolv~r melhor o seu
projeto de assentaniénto junto ao INCRA, além de
recursos para'estradas viciriais.

O Maranhão saiu fortalecido nas votações do
Orçamento. Tivemos o cuidado, Sr. Presidente, de
olhar não só para as zonas urbanas, mas muito mais
para o setor rural, o setor que mais precisa das ações
dos homens públicos.

Graças a Deus, minhas emendas foram apro
vadas. Elas ajudarão o nosso Estado a levar energia
a muitos Municípios, como também rodovias vici
nais. Teremos convênios assinados entre o INCRA e
as Prefeituras Municipais do meu Estado.

Concluindo meu pronunciamento, Sr. Presiden
te, parabenizo uma amiga pelo trabalho prestado há
muitos anos nesta Casa. Refiro-me à Sra. Fátima
Mosqueiro, assessora do PPB, qu'e se aposenta e
deixa esta Casa. À D. Fátima os nossos respeitos,
os nossos agradecimentos pelo carinho que. sempre
dispensou a todos os Parlamentares do nosso parti
do e até mesmo aos demais, quando procuravam a li
derança do PPB. Pela sua dedicação ao nosso parti
do, por tudo aquilo que sempre procurou resolver com
grandeza, sempre dizendo aquilo que o Parlamentar
queria ouvir: uma palavra de esperança, de otimismo,
a fim de que pudéssemos encontrar o caminho tnaiS
correto para a decisão que fôssemos tomar.

Em nome do meu partido, desejo expressar o
nosso carinho pessoal a D. Fátima e a toda a sua fa
mília. D. Fátima nos deixa neste momento, voltando
ao aconchego de sua família, mas durante o tempo
em que permaneceu na Casa prestou grandes servi
ços não só à Câmara Federal, mas ao País.

À nossa amiga Fátima Mosqueiro, um abraço
pessoal da família do Deputado Davi Alves Silva e
dos Deputados da bancada do PPB.

Sr. Presidente, também agradeço ao nosso
ex-Vice-Prefeito de Porto Franco a presença no
Congresso Nacional. S.Exa. veio acompanhar a vo
tação do Orçamento da União para 1998. Aos Muni
cípios que representa como Deputado Estadual do
Maranhão S.Exa. levará cópia de .todos os deferi
mentos de créditos concedidos ao' Estado, a fim de
mostrar que sua visita a Brasília foi positiva.

Foram alocadas no Orçamento da União im
portantes verbas para os Municípios de Porto Fran
co, Estreito, Montes Altos, Feira Nova, Riachão,
João Lisboa, Imperatriz, Açailândia, Itinga, Santa Lu
zia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Lago da Pe
dra, Lago do Junco, Poção de Pedras, Altamira, Vi
torino Freire, Bacabal, Bom Jardim, Paulo 'Ramos,
Arame, São Raimundo das Mangabeiras e Lagoa
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GrAnde. Essas verbas serão destinadas à énergia
rural ~ às estradas vicinais.

Portanto, agradeço aos companheiros que co
migo colaboraram nas Comissões. Naquilo que
pude, também os ajudei a desempenhar um bom tra
balho em favor de seus Estados.

Em 1997 o Maranhão sai fortalecido pelo gran
de trabalho que a bancada maranhense dedicou ao
seu povo a fim de dar uma resposta positiva.

Estamos atentos ao grande projeto do Gover
no Federal para 1998, e acreditamos que ele irá tro
car a fila do desemprego por grandes investimentos
para o Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Davi Alves
Silva o Sr. Pedro Wilson, § 2º do artigo, 18
do Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim, 3º Secretário.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a V.Exa. a palavra para fazer uma Comunica
ção de Liderança do Bloco Parlamentar
PTIPDT/PCdoB que considero da maior gravidade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
Agnelo Queiroz, de fato posso atendê-lo, porque o
Deputado Carlos Cardinal também deseja falar. En
tão, V.Ex'!. falará em nome da Liderança do PCdoB
e o tempo destinado ao Bloco será dividido entre os
Deputados Carlos Cardinal e Maria Laura.

Tem a palavra V.Ex!!. pelo tempo de três minutos.
O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocoIPCdoB.

Corno Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
um grave fato ocorreu nessa madrugada em Fortaleza.
Os trabalhadores rurais sem-terra estavam acampa
dos há 17 dias em frente à Secretaria de Agricultura de
Fortaleza. Eles ocuparam a Avenida Bezerra de Mene
ses em protesto, porque o Governo do Estado - há 120
dias ocorreu uma negociação - após ter discutido uma
pauta de reivindicações e assinado protocolo, a fim de
garantir crédito-escola para os acampamentos, não
cumpriu nada do que havia sido acordado. .

Em audiência ontem ocorrida o Governador
Tasso Jereissati foi extremamente agressivo, bateu
na mesa, fez ameaças e determinou à Polícia Militar
que retirasse do local os sem-terra.

A população daquela cidade se solidarizou
com os trabalhadores, como também as personali
dades políticas. Esteve e ainda está presente no 10
cal.o Deputado Inácio Arruda, do PCdoB, do Ceará.

O que está acontecendo é uma barbaridade,
J>qrque a polícia cercou os trabalhadores sem-terra.
Não entra alimento, a situação é difícil e o terrorismo

é brutal. A população está ajudando os sem-terra,
doando alimentos, -principalmente pão para alimentar
os trabalhadores.

Esse tipo de atitude não irá vai resolver. Temos
de sentar à mesa e negociar. É preciso entender que
essa é uma questão social que não pode ser tratada
como um caso de polícia.

Aproveito a oportunidade para manifestar a so
lidariedade do PCdoB e do Bloco de Oposição ao
Deputado Federal, Inácio Arruda, que está no local
desde a madrugada. Vereadores e Deputados do
Ceará também estão presentes a fim de evitar uma
catástrofe, como ocorreu em vários lugares que, por
coincidência, são governados pelo PSDB, como o
Pará - Eldorado dos Carajás. Não podemos permitir
que também isso ocorra no Ceará.

Sabemos que é grande a pressão. Recente
mente, o Ministro Raul Jungmann queria que o Go
vernador do Distrito Federal cometesse esse tipo de
barbaridade, o que obviamente não ocorreu, pois
aqui temos um governo democrático e popular que
jamais permitiria isso. Com diálogo e negociação os
trabalhadores se retiraram do Ministério.

Mas é grande a pressão e há uma visão equi
vocada de como serão discutidas questões sociais
dessa ordem com a polícia. Em nosso nome e no do
Bloco, manifesto nossa solidariedade aos trabalhado
res e exijo que haja negociação. Que o Governador
cumpra o acordo e os trabalhadores possam, a partir
daí, desocupar a avenida e retomar ao seu local.

Era o que tinha a dizer.

Outro Assunto:

O drama do fantasma das demissões prosse
gue no ABC paulista, com a Volks anunciando que
tem pronta uma lista com o nome de dez mil funcio
nários, dos 22 mil que tem, que deverão ser. demiti
dos a partir de terça-feira. O sindicato dos metalúrgi
cos tenta reverter a decisão da Volks.

Também a Ford já iniciou entendimento com o
meio sindical, e não descarta demissão de emprega
dos. Por enquanto, a Ford instituiu um programa de
demissão voluntária para seus funcionários. Se a
adesão for pouca, ocorrerão demissões.

Iniciou-se, desse modo, o efeito dominó no
ABC paulista, no qual os trabalhadores, em face à
oferta de vagas inexistente e à recessão econômica,
são praticamente obrigados a aceitar a diminuição
de 10% a 20% de seus salários para não serem su
mariamente demitidos.

Esse é o preço que o Governo FHC cobra dos traba
lhadores metalúrgicos, e cobrará durante o ano de 1998.
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Tememos que essa verçjadeira -Escolha de
Sofia", entre aceitar o corte de salários pàra não ,ser
demitido, passe a se tomar uma prática comum no
setor metalúrgico, ultrapassando os setores de auto
peças e de montadoras de veículos, para atingir as
fábricas de eletrodomésticos e outras atividades in
dustriais em São Paulo e em outros Estados.

Durante todo este ano, denunciamos as altas
taxas de desemprego na Grande São Paulo e no
país, taxas escarnoteadas pelo crescimento do mer
cado informal de trabalho, do emprego temporário e
dos chamados "bicos" que milhões de famílias brasi
leiras fazem para sobreviver.

a que está ocorrendo no ABC paulista é refle
xo, é conseqüência direta desse quadro de informali
dade, de recessão econômica e de arrocho salarial
que o Governo FHC colocou o país nos últimos três
anos, e que foi agravado pelo recente pacote fiscal
que onera ainda mais o bolso dos assalariados para
fazer frente aos R$ 21 bilhões dados pelo Governo
aos grandes especuladores, em razão do aumento
da taxa de juros.

Às vésperas do recesso parlamentar, antes da re
tomada dos trabalhos legislativos na convocação ex
traordinária de janeiro, queremos fazer um alerta e mais
uma vez denunciar o quadro de penúria social e de
achatamento da massa salarial dos trabalhadores, que,
pela primeira vez nos últimos anos, são forçadoS a' ver
seus salários reduzidos para não serem demitidos.

A indiferença do governo diante do desempre
go é flagrante, e origina frases feitas e deboches da
parte do presidente da República.

a Congresso Nacional deve permanecer vigi
lante, atento a esse problema, que deverá se apro
fundar no próximo trimestre, cobrando uma política
séria e forte, e sem deboches, de geração de empre
gos. Política que o Governo FHC, passados três
anos, não tem nem jamais apresentou

Era o que tinha a dizer.
, O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se

ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Le.ura,
pelo Bloco Parlarnentat (PT/PDT/PCdoB)

A SRA. MARIA LAURA (BlocoIPT - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero 'inicialmente me solidarizar com
o pronunciamento feito pelo Deputado Agnelo Queiroz,
no que se refere à denúncia sobre o que está aconte
cendo em Fortaleza na relação do Governo com traba
lhadores que defendem seus legítimos direitos.

Sr. Presidente, registro desta tribuna um fato
.que con~ldE}ro da maior relevân,cia. No último dia 3
de dezembro 'foi apresentado aqui na Câmara dos
Deputados, pelas entidades ligadas à área de Edu
cação, que participaram do " Congresso Nacional de
Educação, o Plano Nacional de Educação, Proposta
da Sociedade Brasileira.

Integram essa atividade várias entidades da
área de Educação, entre elas a Andes, a Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores em Educação.

a objetivo dessa proposta, apresentada à Câ
mara dos Deputados, é dar continuidade ao fórum
que sustentou as discussões durante a votação da
lDB na Câmara dos Deputados. a Congresso Na
cional de Educação pretende encaminhar à socieda
de um plano para enfrentar os graves problemas na
educação do Brasil. Esse plano contém, além de um
rico diagnóstico sobre a caótica situação educacio
nal brasileira, estratégias de financiamento e de or
ganização, assim ~omo propostas de formação e va
lorização do profissional de educação.

a diagnóstico aponta para um quadro estarre
cedor e vergonhoso para todo brasileiro que se preo
cupa com o futuro deste País. São índices, na ver
dade, que assustam cada um daqueles que se de
bruçam sobre sua análise. E trago alguns deles.

Em comparação com outros países, o Brasil
apresenta um dos menores índices do Produto Na
cional Bruto per capita, perdendo somente para
Ruanda e Bangladesh. A mesma situação se verifica
em relação à taxa de mortalidade de menores de
cinco anos. Em relação à injusta distribuição de ren
da, o nosso País alcançou, no final da década de 80,
a pior taxa , representando que a diferença entre os
20% mais ricos e os 20% mais pobres é de 32%, o
maior índice de todos países comparados naquele
trabalho elaborado pelas entidades da Educação.

A situação escolar brasileira, comparada com a
de outros países com renda per capita semelhante,
demonstra que o analfabetismo só não é pior do que
o verificado na África do Sul, país que tem uma si
tuação peculiar causada pela política de segregação
racial, altamente excludente. A taxa de engajamento
no ensino médio e superior no Brasil só é melhor do
que a da Venezuela e da Malásia. É triste!

Em relação à repetÊ:ílcia e evasão escolar, há
uma constatação de sua situação endêmica permiti
da pelo descaso dos governantes, ocasionando urna
grande perda social. a IBGE aponta para o fato de
que existem no Brasil 28 milhões de crianças na fai
xa etária de sete a quatorze anos e que quase sete
milhões de alunos maiores de quatorze anos estão



Há poucas obras historiográficas referentes a
João Goulart. Entre significativos motivos podemos
citar alguns. O fato de representar um período próxi
mo em que as feridas não estão bem cicatrizadas,
causando o risco do historiador expor personagens
que estão vivos. A instauração do regime militar em
1964 levou ao cumprimento da ordem democrática e
a História passou a ser contada na versão daqueles
que a tinham vencido, naquele momento, como
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ainda matriculados entre a primeira e a oitava séries. tênci~, a sua.arrogância. Afinal de contas, São Borja
Ou seja, crianças que precisariam estar em séries mui- é a única cidade do Brasil que teve dois filhos Presi-
to mais avançadas _ainda _estão entre a primeira e a oi- de!1tes da República: G€tlúIiQ Várgas e João Goulart,
tava séries. São vítimas dá repetência continuaéla. que foram, sem dúvida nenhuma, nas suas épocas,

Existem, ainda, 2,5 milhões de alunos na faixa Presidentes que viveram importantes e conturbados
etária de escolarização obrigatória fora da escola, e momentos da vida brasileira. Pois o Presidente Fer-
mais de cinco milhões de reprovações apuradas em nando Henrique esteve lá e não fez nenhuma refe-
95 completam esse quadro caótico que apresento ao rência a esses dois estadistas, pelo menos - quem
Plenário da Câmara dos Deputados. sabe?- para homenagear a cidade de São Borja.

A absorção precoce pelo mercado de trabalho é Mas, do alto da sua inteligência, o Presidente,
outro ponto que afasta crianças e jovens das nossas que vem tentando apagar a história como se pudesse
escolas. Ainda segundo o IBGE, até 1990, 46,4% da- fazê-lo com uma borracha, desconheceu a luta de São
queles em idade entre dez e quatorze anos e entre Borja para dar o nome desta ponte ao Presidente João
quinze e dezessete anos cumpriram jomada de traba- Goulart. O Presidente'Menen, que todos conhecemos,
lho igualou superior a oito horas de trabalho diário. esteve lá e, no seu pronunciamento, fez uma referên-

Outro indicador que completa esse quadro des- cia aos líderes argentinos, citando, inclusive, o mestre
crito é o de investimento na área de Educação. Em da Nação, como afirmou, Juan Domingo Perón.
termos de média, os gastos correntes com educação O Presidente Femando Henrique perdeu uma
em quarenta países analisados é de 4,7% do Produ- grande oportunidade para, em São Borja, onde es-
to Interno Bruto. No caso do Brasil, é em torno de tão os túmulos dos ex-Presidentes Getúlio Vargas e
2,5% do Produto Interno Bruto. João Goulart, ter recolhido um pouco de humildade,

Acredito, Sr. Presidente, que a importância de nacionalismo, d~ a,!,?r às coisas deste País e de
desse trabalho feito pelas várias entidades da área reencontro com a Hlstona.
da Educação reside exatamente em trazer a discus- Tanto é verdade, Presidente Paulo Paim, que
são da situação da Educação para a sociedade, algo os principais analistas políticos do Rio Grande do
que esse Governo, na verdade, não vem fazendo. Sul escreveram nos jornais sobre a qualidade da
Entendemos que para se enfrentar o problema da carne, se o churrasco estava passado ou não, se a
educação e para garantir efetivamente uma interven- salada estava com ou sem sal, de tão opaca a pre-
ção eficiente do Estado, e ele precisa intervir para sença do Presidente da República naquele evento.
resolver essa situação caótica da educação, será .. Ape~ar da importâ~ciada obra tocada pela ini-
necessário que se leve em consideração uma rela- clatlva pnvada, o Presidente perdeu uma grande
ção democrática com as entidades da sociedade ci- oportunidade de homenagear São Borja e os dois
vil. Caso contrário, vamos ver a repetição de propos- estadistas brasileiro.s que estão lá. sepultados. .
tas autoritárias, que em nada resolvem o problema a.u: ro aprovel~ar a oportuOldade par~ p~dl~ a
da educação no Brasil. Entendemos ser fundamen- transcnçao nos Anais desta Casa de um artigo Intltu-
tal, para que possamos dar os passos necessários I?do ~A História de Jo~o Gou.lart", da Prof.ª Rita Gat-
para a construção de um outro momento na socieda- t1boOl, da URCAMP-Sao BorJa, constante de um ca-
de brasileira e da redução dos grandes riscos de ex- demo especial que a Folha de São Sarja publicou
clusão, a relação democrática do Estado com as en- na semana passada, em que registra os 21 anos de
tidades da sociedade civil. falecimento do Presidente João Goulart, a vida e a

Era o que tinha a dizer. obra do estadista de São Borja.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) _ Com a ARTIGOA QUESEREFERE O ORADOR

palavra o Deputado Carlos Cardinal pelo Bloco Par- A HISTÓRIA E JOÃO GOULART
lamentar (PT/PDT/PCdoB).

O SR. CARLOS CARDINAL (Bloco/PDTRS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no último
dia 9 foi inaugurada, em São Borja, a ponte interna
cional que liga São Borja a Santo Tomé, na Argenti
na, com a presença dos Presidentes do Brasil e da
Argentina.

Naquela oportunidade, mais uma vez, o Presi
dente Fernando Henrique demonstrou a sua prepo-
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ocorre comumente. Por fim, a falta de hábito que te
mos de aprender com o passado, faZ com que mui
tas vezes nãe consigamos ver aligação do antes
com o depois. Fixamo-nos apenas em datas e fatos,
o que toma nossa memória histórica muito pobre.
Perdemos de vista o processo histórico. E somente
povos com memória histórica e cultural são povos in
dependentes.

Por isso, recuperar a figura de João Goulart, e
principalmente do período no qual estava inserido é
uma dívida que temos com a memória do nosso
País. João Goulart foi um homem à frente de seu
tempo. Soube como ninguém perceber e sentir os
grandes problemas nacionais.

Na História da humanidade há fatos que nos
envergonham (Inquisição, Fascismo, Nazismo) e fa
tos que nos engrandecem (Revolução Francesa).
Assim, também, na História do Brasil. Não nos senti
mos muito à vontade, sabendo que a escravidão du
rou tanto tempo. Mas sabemos que em contraposi
ção muitos outros fatos ocorreram, como a própria
Abolição da Escravatura, que devem ser vistos
como algo positivo. Nestes fatos, podemos incluir o
período João Goulart deste o início de sua vida pú
blica aqui em São Bo~a, como presidente do diretó
rio do PTB, em 1945, até seu exílio em 1964. Princi
palmente porque problemas estruturais do país fo
ram tratados no seu governo, pela primeira vez na
nossa História, como a questão da terra.

João Goulart foi muito mais que herdeiro políti
co de Getúlio Vargas. Poderia ter sido um herdeiro
sem expressão, mas não foi. Aprofundou as teses e
os compromissos do Trabalhismo e definiu o seu lu
gar na luta política e ideológica dos anos 60. As re
formas de base que ele afirmou terem iniciado com a
criação de Volta Redonda, em 1939, por Getúlio Var
gas, nq seu governo desdobraram-se, reforma agrá
ria, universitária, tributária, expansão do direito de
voto, entre outras. Analisando o processo histórico
brasileiro, percebemos que todas as mudanças ocor
ridas no nosso País, desde a chegada dos portugue
ses em 1500 - Independência, Abolição, Proclama
ção da República - não trouxeram transformações
no sentido de ampliar a participação popular.

A Independência do Brasil em 1822 e a Procla
mação da República em 1889, apesar de considera
das um avanço, alijaram a grande maioria da popu
lação das decisões. Nos fizemos País sem libertar
os escravos, nos fizemos República com uma Cons
tituição que previa o voto censitário e contracenava
o poder nos coronéis das oligarquias estaduais. Si·
tuação que só se mOdificou com a Revolução de 30.

De acordo com historiador Caio Navarro de To
ledo, "os tempos de Goulart, -singularizavam-se den
tro da história política b(asileira; neles, a política dei
xou de ser privilégio do parlamento, do governo e
das classes dominantes para alcançar de forma in
tensa a fábrica, o campo, o quartel".

Desde 1950, quando começou efetivamente a
ocupação do Brasil, a questão agrária era intocável.
Quando nos foi possível liberar a mão-de-obra es
crava para as relações capitalistas com a Abolição
de Escravatura, não houve referência por parte das
forças políticas hegemônicas à questão da terra, as
sim também por ocasião da Revolução de 30.

De forma organizada, a luta reivindicatória no
meio rural iniciou em 1954, em Pernambuco, quando
os trabalhadores fundaram a primeira Liga Campo
nesa. Quando João Goulart assumiu a Presidência
da República, teve nas reformas de base a sua prin
cipal bandeira política, entre elas estavam a reforma
agrária. Contra essa pretensão, primeira tentativa na
nossa História de transformar a' estrutura arcaica,
colonial e feudal do Brasil erguer-se uma parte da
imprensa e parlamentares no Congresso (principal
mente, representantes da UDN e PSD) numa grande
reação. Nem tanto com o intuito de defender os
grandes proprietários de terra, mas, fundamental
mente para evitar que João Goulart tomasse medi
das de caráter popular e nacional, que lhes garantis
sem o apoio do povo.

A reforma na remessa de lucros, que consistia
na definição do que era capital nacional e estrangei
ro e estabelecia que os lucros de reinvestimento se
riam considerados capital nacional, também causou
urTia forte reação. Particularmente no Departamento
de" Estado norte-americano. Que em função disso ar
ticulou a "operação Brother Sam", no final de março
de 64. Operação esta que não chegou a ser coloca
do em- prática, já que João Goulart preferiu não re
sistir ao golpe.

Na política externa João Goulart deu o mesmo
rumo que dava para a política internacional - Inde
pendência. Visitou a China e a ex-URSS, quando
Vice-Presidente. No seu discurso aos chinese.s de-.
fendeu a união dos povos latino-americanos. Depois
como Presidente, defendeu o não alinhamento e a
autodeterminação dos povos. Posicionou-se contra o
embargo imposto à Cuba pelos EUA.

A reforma agrária, a reforma na remessa de lu·
cros e sua política externa caracterizaram o seu go
verno. João Goulart procurou estabelecer, como fi
zera Getúlio Vargas anteriormente, um vínculo direto
com o povo, percebia que a correlação de forças
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tanto intemacionais quanto nacionais, não lhe eram
favoráveis. Caso tivesse resistido ao Golpe, prova
velmente a g'uerra civil teriá-sido--lnevitável. Mas, isso
não combinava com a sua grande humanidade e
nem com a sua visão política. Os anos 80 e 90 têm
nos mostrado que sua visão de mundo, de socieda
de é a que prevalece. Não podemos imaginar um
país melhor enquanto não diminuirmos as desigual
dades sociais, como João Goulart desejava na déca
da de 60. As reformas ainda são necessárias.

João Goulart defendia a reforma agrária com
veemência, mesmo sendo grande proprietário de ter
ra. Conseguia desvencilhar-se do seu interesse pes
soal para defender o interesse da grande maioria.
Isso denota o tamanho de sua sensibilidade para as
questões sociais e o quanto era despreendido de in
teresses menores. Só as almas maiores conseguem
fazer essa transposição. Aqueles que acusavam
João Goulart de renegar os valores ocidentais esta
vam errados. As reformas que pretendia executar
ainda estão para ser feitas. É neste sentido que de
vemos retomar pfio da História.

Mesmo tendo sido combatido por uma boa par
te da Igreja Católica, por meio da Marcha da Família
com Deus pela Liberdade, defendia com clareza os
.princípios cristão de uma sociedade mais justa. No
momento maIs dra:f'nático de sua vida pública optou
pelo exílio, porque preservava a vida.

Retornar a história, aprender com o passado,
não repetir os erros é dever de homens e mulheres
de bem que acreditam na humanidade, na solidarie
dade, na fraternidade. João Goulart foi assim huma
no, fraterno e solidário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo·Paim) - Deputado
Gonzaga Patriota, para falar no período das Comuni
cações Parlamentares, concedo a palavra a V.Exa.
pelo PSB.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o nosso pronunciamento trata da
desertificação do' Nordeste. O Nordeste que tanto
tem contribuído para este País está ficando deserto.
As matas não existem mais, as Matas Atlânticas fo
ram transformadas em monocultura de cana-de-açu
caro Os rios menores também não existem mais. O
Rio São Francisco é justamente o fator de impedi
mento da transformação do Nordeste no Polígono
das Secas, porque ele é que faz a transposição de
suas águas para outras regiões. O Rio está pantano
so, assoreadO e até já escrevemos no ano passado
que. ele estava morrendo. Realmente o Rio São,

Francisco 'está morrendo por falta de uma política
séria'dos Governos.

Quando nós alertamos aqui, Sr. P.residente, o
Presidente da República e o Ministro Gustavo Krau
se estiveram no nascedouro do Rio São Francisco,
na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Promete
ram desassoreá-Io, prometeram revitalizar a Hidrovia
do São Francisco de Pirapora a Petrolina. Lamenta
velmente, um ano se passou e até hoje ninguém viu
a cor desses recursos.

Estivemos verificanqo a documentação da I Con
ferência Mundial sobre o Meio Ambiente, ocorrkla em
1972. Vem evoluindo de maneira expressiva a çonsciên
cia sobre a importância da preservação do ecossistema.
O Brasil, que é o pulmão·do mundo, tem a maior parte
da Amazônia e poderia ter um Presidente para se impor,
para impor esta qualidade aos países pobres do mundo,
que são,aqueles que não têm floresta, não têm oxigênio
ou o resto do oxigênio e das florestas.
,~.~ Por isso, tivemos o cuidado de escrever algu
mas páginas sobre a realização dessa Conferência e
sobre a morte lenta do Rio São Francisco, que é o
rio da integração nacional, o único totalmente brasi
leiro, e que está morrendo.

Ressalto também a importância da Embrapa,
que tem mostrado através de pesquisas condições e
meios para que esse gigante não faleça. Infelizmen
te, ela é também, hoje, uma empresa quase falida,
por falta de recursos. A construção de hidrelétricas
sobre o Rio São Francisco tem degradado o ambien
te naquela região, com barragens feitas sem ne
nhum projeto de impacto ambiental.

Sr. Presidente, agradecemos a V.Exa. a oportuni
dade ele poder registrar este pronunciamento. E aprovei
tamos para fazer um apelo ao Govemo Federal que for
taleça a Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF. Ela hoje é considerada
na região corno a companhia de exploração do Vale do
São Francisco. Políticos exploram a região através de
projetos de irrigação sem nenhum planejamento de con
tenção desses gastos, dessa degradação.

A CHESF também está falida e deve ser priva
tizada. Que façamos uma privatização criteriosa,
porque ninguém sabe quem virá explorar as grandes
hidroelétricas do São Francisco. Caso contrário, pre
judicaremos ainda mais o ecossistema.

Sr. Presidente, agradecemos a oportunidade
de proferir este pronunciamento. Gostaríamos que
V.Exa. desse total divulgação a esta nossa modesta
contribuição para o meio ambiente brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo 'Paim) - Antes de
encerrar os trabalhos, em nome da Mesa, deixo re-
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15:00 Regina Uno
15:25 Paulo Cordeiro
15:50 Carlos Alberto
16:15 Airton Dipp
16:40 Luiz Fernando
17:05 Augusto Viveiros
17:30 Luiz Durão
17:55 Pauderney Avelino
18:20 Eliseu Resenpe

de se constitulrem em microempresas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

PROJETO DE LEI N° 1.307-AI95 • do Sr.
Marcelo Teixeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da transcrição do Hino
Nacional na capa de todos os cadernos
escolares".
APENSADOS: PLs 1.963196" 2.057196,
2.140196 e 2.204/96.
RELATOR: Deputado JOS~ REZ.ENDE

PROJETO DE LEI N° 1.632-AI96 • do Sr.
Waldomiro F"J0r8vante - que "disp08 sobre
normas processuais de dissldios coletivos"
RELATOR: Deputado RODRIGUES P•.o;l.r/JA

4· PROJETO DE LEI N° 2.356-A/96 • do Sr. José
Augusto que "dispõe sobre os
empreendimentos habitacionais de interesse
social"
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

5 • PROJETO DE LEI N° 3.024-A197 - do Sr. Neiva
Moreira • que "veda aos estabelecimentos de
ensino a cobrança de cauçlo de alunos, pais
de alunos ou responsáveis como condição
"sina qua non" para matricula e dã outras
providências".
RELATOR: Deputado SiLVIO ABREU

6 • PROJETO DE LEI N° 3.068-AI97 - do Sr.
Clãudio Chaves - que "acrescenta inciso ao art.
12 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996. que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputado G~RSON PERES

7· PROJETO DE LEI N° 3.365-AI97· do Tnbunal
Superior do Trabalho •. que "altera dispositivos

3·

2·

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

Dezembro de 1997·

15

A • Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

1 - PROJETO DE LEI N° 523-A/95 - do Sr. Ivo
Mainardi - que "altera 6:_. -sltvos da Lei nO
7.256, de 27 de novembro de 1984,
assegurando aos profissionais liberais o direito

PROJETO DE LEI' N° 3.808/97 - do Sr. José
Pimentel - que "Cria o Fundo de
Universalização das Telecomunicações".
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN

CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE
REDAÇÃO

AVISO N°41197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 11.12.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3· Sessão

1 -

AVISO No) 1719T

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 08112/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 4· SesdO

gistrados 'OS nossos agra~ecimel')tos a todos os fun-
cionários e á .tódos aqueles que, de uma forma ou
de outra, contribufram para que este ano fosse dos
mais produtivos.

Haverá na segunda-feira a sessão de encerra
mento do ano legislativo, mas, sabendo que diversos
Parlamentares e diversos funcionários viajam a partir
de hoje, não poderfamos deixar de registrar princi
palmente os nossos cumprimentos pelo trabalho rea
lizado e desejar a todos um feliz Natal, e, apesar da
crise, quem sabe, um próspero Ano-Novo.

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Encerro a
sessão, convocando outra para a próxima segunda
feira, dia 15, às 14 horas.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I • COMiSSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA
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da Lei. nO 8.432, de 11 de junho de 1992,
dispõe sobre a transferência de Sede de
Juntas de Conciliação e Julgamento, define
jurisdições e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

8 - PROJETO DE LEI N° 3.406-Al97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "acrescenta dispositivo
ao art. 1.503 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - C6cligo Civil e ao art. 262 da Lei nO
556, de 25 de junho de 1850 - C6cligo
Comercial".
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

B • Da análise da Constitucionalidade, Jurldicidade e
Mjrlto

9 - PROJETO DE LEI N° 3.896-Al89 - do Sr.
Gérson Marcondes - que "adapta a L~i Federal
nO 6.766, de 19 de dezembro de 1979, às
normas do artigo 183 da Constituição Federal e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO

10 - PROJETO DE LEI N° 3.452-A/97 - do Sr. Paulo
Ritzel - que "dispõe sobre autorizàção de porte
de arma de fogo para Magistrados e membros
do Ministério Público"
RELATOR: Deputado LUIZ MÁXIMO

11 - PROJETO DE LEI N° 3.486/97 - do Sr. Jarbas
Uma - que "permite o registro do nome dos
guardiães ou tutores de crianças e
adolescentes nos documentos pessoais dos
menores".
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

12 - PROJETO DE LEI N° 3.499197 - da Sra. Maria
Laura - que "revoga o art. 2~ da Lei nO 5.553, de
6 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a
apresentação e uso de documentos de
identificação pessoal".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

13 - PROJETO DE LEI N° 3.504/97 ... do Sr. Paulo
Ritzel - que "dá nova redação ao art. 38 da Lei
nO 6.830, de 22 de setembro de 1989, que
dispõe sobre a cobrança judicial da Divida
Ativa da Fazenda Pública".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHAlGH

14 - PROJETO DE LEI N° 3.528/97 - do Sr. Jair
Bo/sonaro - que "altera dispositivo da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe
sobre o condominio em edificações e as
incorporações imobiliárias".
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA

15 - PROJETO DE LEI N° 3.531197 - do Sr. Airton
Dipp - que "dá nova redação ao § 2° do art. 1°
da Lei nO 7.433, de 18 de dezembro de 1985,

que dispõe sobre os requisitos para a lavratura
de escrituras_ públicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABOIA

16 - PROJETO DE' LEI N° 3.535197 - do Sr.
Osmânio Pereira - que "dispõe sobre a
colaboração de interesse público entre o
Estado e as igrejas e cultos religiosos, na
forma do art. 19, inciso I, da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

17· PROJETO DE LEI N° 3.538197 • do Sr. enio
Bacci • que "dispõe sobre a maioridade civil e
penal aos 16 anos de idade"
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

18 - PROJETO DE LEI N° 3.540197 - do Sr. Luiz
Alberto - que "altera a redação do parágrafo
único do art. 145 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - C6digo Penal".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATéRIA
PENAL

19 - PROJETO DE LEI N° 3.563197 - do Sr. Carlos
APolinário - que "altera a redaÇão dos arts. 91 e
93 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de Execução Penal e dispõe sobre a
privatização das ColOnias Agricolas, Industriais
e das Casas do Albergado". •
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

20 - PROJETO DE LEI N° 3.566/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dê nova redação ao art. 50 da Lei
nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de
Registros Públicos"
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

21 - PROJETO DE LEI N° 3.588/97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "dã nova redação aos
arts. 407 e 409 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 • C6cligo Civil".
RELATOR: Deputado RUBENS COSAC

22 - PROJETO DE LEI N° 3.598197 • do Sr. Jofran
Frejat - que "dá nova redação ao art. 64 da .Lei
nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe
sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes, alterando as
hipóteses que exigem caução, quando da
execução provis6ria de despejo".
RELATOR: Deputado EDSON SILVA

A V I S O N° 42197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 15.12.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A • Da análise da Constituciónalidade e
Juridicidade (art.54,t)



41848 Sábado 13 DIÁRIO DA çÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

8 - PROJETO DE LEI N° 3.625197 - do Sr. Luiz
Máximo - que "acrescenta dispositivo à Lei nO
1.533, de 31 de dezembro de 1951, que altera
as disposições do Código de Processo Civil,
relativas ao mandado de segurança".
RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓiA

9 - PROJETO DE lEI N° 3.641-A/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "estipula valores para a
indenização a ser paga pelas empresas
prestadoras de serviço de transporte no caso
de morte ou lesão a passageiro ou tripulante e
de extravio OU dano de bagagem, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CORIOlANO SALES

10 - PROJETO DE lEI N° 3.685197 - do Sr. Carlos
Airton· que "dispõe sobre indenização no caso
que especifica, acrescentando parágrafo único
ao artigo 15 da Léi nO 3.071, de 1° de janeiro de
1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

11 - PROJETO DE lEI N° 3.733197 • do Senado
Federal (f?lS 124/96) - que "altera a alinea "b"
do § 20 do' art. 589 do Código Civil, com a
redação' dada pela Lei nO 6.969, de 10 de
dezembro de 1981".
RELATOR: Deputado CÂNDIDO MENDES

12 - PROJETO DE lEI N° 3.754/97 - do Sr. Nélson
Harter ~ que "altera o art. 50 da lei 'no 6.015, de
31 de dezembro de 1973 (lei de Registros
Pllblicos)".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

13 - PROJETO DE lEI N° 3.761197 - do Sr. Jarbas
Lima • que "altera o § 3° do art. 155 do
Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940-
Código Penal BrasUeiro".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATt:RIA
PENAL

14 - PROJETO DE lEI N° 3.774197 - do Senado
Federal (PlS nO 169/96) - que "regula o inciso
LVIII do art. 5° da Constituição Federal,
dispondo sobre a identificaç!o criminal".
RElATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

15 - PROJETO DE lEI NO 3.775197 - do Senado
Federal (PlS 173/96) - que "altera a •lei nO
1.579, de 18 de março de 1952, que l'dl8põe
sobre as comissões parlamentares de
inquérito-•
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

16 - PROJETO DE lEI N° 3.806197 - do Senado
Federal (PLS nO 43/95) - que "permite às partes
a utilização de sistema de transmissão de
dados para a
prática de atos processuais".
RELATOR: Deputado Gt:RSON PERES

PHOJETO LJE LEI N° 2.144-AI91: do Sr.
Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a
indicação de representante dos aposentados
para o Conselho Nacional da Seguridade
Social, instituído pela Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, e para os Conselhos Nacional,
Estaduais e Municipais de Previdência Social,
instituidos pela Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 339·8195 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui obrigatoriedade da
veiculação gratuita, pelas emissoras de rádio e
televisão do pais, de mensagens alusivas e
formas de prevenção contra a AIDS e dã
outras providências".
APENSAOO:PL349/95
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.134-8/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a padronização
dos rótulos de substâncias injetáVeis".
APENSADO: PL 1.742196
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA

PROJETO DE lEI N° 2.933-A/97 - do Sr. João
Faustino - que "fixa normas de organizaÇão e
funcionamento dos cursos de nivel médio que
habilitam ao exercicio de profissões técnicas".
RELATOR: Deputado MARCELO Dt:DA

PROJETO DE lEI N° 3.246-A/97 • do Sr.
Carlos Alberto campista - que "altera a
redação dos arts. 16 da Lei nO 7.102, de 20 de
junho de 1983, e 10 da Lei nO 9.437, de 20 de
fevereiro de 1997, dispondo sobre a avaliação
da aptidão psicológica dos vigilantes e dos
portadores autorizados de arma de fogo". _
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE lEI N° 3.250-A/97 - do Sr.
Serafim Venzon - que "dispõe sobre a
antecipação de comemoraçêo de feriado e dá
outras providências".
APENSADOS: Pls 3.314/97,-' 3~219/97,

3.346197, 3.374197, 3.427/97, 3.430/97,
3.448197,3.505197,3.514197 e 3.744197.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 3.717-A/97 - do Poder
Executivo (MSC 1.168/97) - que "altera a
.denominação da ponte sobre o Km 316,5 da
BR-158/RS".
RELATOR: Ao Deputado LUIZ MÁXIMO

8 • Da análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
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11- PROJETO DE LEI N° 3.817/91- do Sr. Geddel
Vieira Lima - que "~~escenta parágrafp, ao al1.
495 da Lei nct 5.869, de' 11 de janeiro·'de 1973 
Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO

18 - PROJETO DE LEI N° 3.818/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "altera o art. 416 do
Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

19 - PROJETO DE LEI N° 3.838/97 - do Sr. Ricardo
Barros - que "altera os arts. 56 e 58 da Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de
Registros Públicos".
RELATOR: Deputado SiLVIO ABREU

20 - PROJETO DE LEI N° 3.843/97 - do Sr. Hélio
Bicudo - que "altera dispositivos da Lei nO
3.688, de 03.10.41, Lei das ContravenÇÕes
Penais, e dá outras providências".
RELATOR: SUBCOMISSÃO DE MATÉRIA
PENAL

21 - PROJETO DE LEI N° 3.864/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "dispõe sobre o valor das
benfeitorias executadas com recursos públicos
nas desapropriaÇÕes para fins de reforma
agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISO Na 40197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 09/12197
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 4· Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.881/97 - do Sr. Gilney
VIana - que "cria a Floresta Nacional de
Paraupebas, no Estado do Pará".

, RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

2 - PROJETO DE LEI N° 3.379·Al97 - da Sra.
Dalila Figueiredo - que "toma obrigatória a
instalação de sanitários e bebedouros nos tipos
de edificações que especifica".
RELATORA: Deputada MARIAVALADÃO

3 - PROJETO DE LEI N° 3.547-Al97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen - que "dispõe sobre a
comercialização de produtos em vasilhames

reutilizáveis e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

4 - PROJETO DE LEI N° 3.802197 - do Sr. Felter
Júnior - que transforma a Estação Ecológica do
Taim em Parque Nacional do Taim".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

5 - PROJETO DE LEI N° 3.825/97 - do Sr. Elias
Murad • que "dispõe sobre a instalação e uso
do cinto de segurança nos transportes
coletivos".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

6 - PROJETO DE LEI N° 3.826/97 • do Sr. Elias
Murad· que "estabelece padrão para o espaço
intemo de aeronaves comerciais".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

7 - PROJETO DE LEI N° 3.832197 - do Sr. ~nio
Bacci - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
atendimento sem filas, nos órgãos e
instituições públicos federais, estaduais e
municipais, inclusive instituições financeiras e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRIGIDO

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

A V I S O N° 02197

RECEBIMENTO DE SUGEST(ÕeS
Inicio.: 11/12197
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3· Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.436/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
regulamentação das atividades exercidas por
pessoas que praticam a prostituição em
desacordo com os costumes morais e
atentatórios ao pudor".
RELATOR para oferecimento de
subsldios:Dep. NILMÁRIO MIRANDA

COMISSÃO DE EDUCAÇio, CULTURA
EDESPORTO

A V I S O N° 47/91

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 08f12197
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5· Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.759/97 - do Sr.
Antonio Jorge - que "regula o disposto nos arts.
206 e 208 da Constituição Federal e o
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. pagaménto de mensalidàde em escolas
ptíblicás de nivel superiof". '
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

2 - PROJETO DE LEI N° 3.783/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "estabelece a obrigatoriedade da
inclusão no currículo escolar de 1° e 2° graus
da rede pública e privada da disciplina de
Educação em Saúde para a Cidadania".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES

3 - PROJETO DE LEI N° 3.794/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre osobrestamento de
matriculas em estabelecimentos de ensino e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

. 4 - PROJETO DE LEI N° 3.797/97. - do Sr. Paulo
Lustosa - que "declara Padre Cícero Romão
Batista, Patrono dos Pequenos
Empreendedores Brasileiros".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

5 - PROJETO DE LEI N° 3.798/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "acrescenta inciso ao artigo 27 da
Lei nO 9.394, de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO

6 • PROJETO DE LEI N° 3.804/97 - do Sr. José
Augusto - que " dispõe sobre incentivos às
familias de alunos das redes publicas de
ensino dos Estados e Municípios".
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIÃO

7 - PROJETO DE LEI N° 3.805197 - do Sr. Marçal
Filho - que "altera o art. 4° da Lei nO 4.324, de
14 de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado PEDRO YVES

8 - PROJETO DE LEI N° 3.828/97 - do Sr.
Maurício Requião - que "altera os arts. 9° e 54,
§ 2°, da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

9 - PROJETO DE LEI N° 3.844/97 • do Sr. José
Anlbal - que "dispõe sobre educação em
direitos humanos e institui a polltica nocional
de educação em direitos humanos para o
ensino fundamental e médio".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

10· PROJETO DE LEI N° 3.856/97 - do Sr. Fetter
JÓnior - que "altera dispositivos da Lei nO 8.436.
de 25 de junho de 1992, modificados pela Lei
nO 9.288. de 1° de julho de 1996".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

A V I S O N°" 49197

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 09/12197
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -48 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 3.158197 - dos Srs.
Lindberg Farias e Ricardo Gomyde - que
"dispõe sobre a jornada de trabalho dos
estudantes dos níveis de ensino fundamental,
médio e superior".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O N° 36197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 05112197
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):
1- PROJETO DE LEI N° 2.975-AI97 - do Sr.

Ricardo Gomyde - que "altera a Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e dá
outras providências".
'RELATORA: Deputada MARIA DA
CONCEIÇÃO TAVARES

B Da Análise do Mérito:

2 - PROJETO DE LEI NO 3.890-A/89 - do Sr. Max
Rosenmann - que "concede isençao do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
na aquisiçao de automóveis de passageiros
que especifica e dá outras provid~cias".
RELATOR: DeputadoFETTER JUNIOR

3 - PROJETO DE LEI N° 2.712/92 - do Senado
Federal (PLS nO 182191) - 'que "obriga as
instituições financeiras oficiais a divulgarem as
concessões de crédito subsidiado".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

4 - PROJETO DE lEI N° 171-A/95 - do Sr.
Jackson Pereira - que "autoriza a cóaçao de
áreas de livre comércio em municipios
localiZados na faixa de fronteira do Brasil, nas
condições que estipula".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO
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5 - PROJETO DE· tEf N° 909-Al95 - da Sra. Ritá
Camata - que "institui compensação financeira
pela exploração de recursos minerais. para fins
de aproveitamento econômico e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO Luis DE
ALBUQUERQUE

6 - PROJETO DE LEI N° 1.299-A195 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "dispõe sobre compensação às
emissoras de rádio e televisão, com impostos
federais devidos, pela. transmissão de
programas eleitorais gratuitos".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

7 - PROJETO DE LEI N° 1.479-Al96 - do Sr. Dilso
Sperafico - que "estabelece obrigatoriedade de
rótulo especifico para produtos que menciona.
destinados à exportação".
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS
CARLI

8 - PROJETO DE LEI N° 1.683-B/96 - do Sr.
AntOnio Feijão - que "estende os beneficios do
Decreto-Lei nO 356, de 15 de agosto de 1968,
ao Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

9 - PROJETO DE LEI N° 2.166-A196 - do Sr. Luiz
Mainardi - que "cria o Programa Nacional de
Correção da Acidez Edáfica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

10 - PROJETO DE LEI N° 2.936-A197 - do Sr. José
Chaves - que "determina que as Assembléias
Legislativas sejam obrigatoriamente notificadas
da liberação de recursos federais para os
respectivos Estados, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO Luis DE
ALBUQUERQUE

11 - PROJETO DE LEI N° 3.225-Al97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede incentivo
aos empregadores que cumprirem
integralmente as normas de proteção e
segurança do trabalhador".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

12 - PROJETO DE LEI N° 3.662-Al97 - do Sr.
Carlos Nelson - que "dispõe sobre a seleção de
beneficiários finais de programas habitacionais
financiados com recursos públicos".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

13 - PROJETO DE LEI N° 3.741/97 - do Sr. Wagner
Rossi - que "isenta do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produt:::· Industrializados os
veiculos automóveis acr': ~f1ados para uso por
deficientes flsicos".
RELATOR: Deputaao ARNALDO MADEIRA

14 - PROJETO DE LEI N° 3.784/97 - do Sr. Paulo
Lustosa - que iiconcede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) a
veiculas com mais de doze anos de fabricação,
nas condições que estabelece".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

15 - PROJETO DE LEI N° 3.800/97 - do Sr. Padre
Roque - que "permite deduzir a Contribuição
Provis6ria sobre Movimentação Financeira do
Imposto de Renda'da Pessoa Frsica".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

AVISO N°28197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 05112197
Prazo: 5 sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo
Rocha e A1oizio Mercadante - que "altera
dispositivos da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para ampliar o período de concessão
do seguro-desemprego e reduzir o tempo de
exerclcio de atividade necessário para obtê-Io."
(Apensos: PL's nOs 656/95, 1.004195. 1.445/96,
2.017/96, 2.094196, 2.287/96, 2406196 e
2.502196). .
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULA·
RIO PRÓPRIO DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 AS 18:30

Para obter informações sobre a tramitaçao de
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(J;ncerra-se ~ sessãQ, às 12 horas e 26 minu-
tos.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso d suas atribuições e de conformidade com o
dis sto\na Resolução n.º 17, de 1997, decide insta
lar; o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecno
I' ica;qe que trata o artigo 275 do Regimento Inter...
11 órgão que tem por objetivo oferecer o embasa
m técnico-consultivo, necessário ao planejamen-

to de políticas públicas e ao. processo decisório le-.
gislativo,e.

Resolve:
I - designar para compô-Ia, na forma indicada

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
ção anexa e o Dcutor Flávio Freitas Faria, Diretor da
Assessoria Legislativa; e

11 - designar para presidi-Ia o Senhor Deputado
Nelson Trad, por indicação da Mesa Diretora, em
reunião do dia 11/12/97.

Brasília, 11 de dezembro de 1997. - Michel
Temer, Presidente.

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

TITULARES SUPLENTES

PFL
JOÃO MELLÃO NETO

SARNEY FILHO

HÉLIO ROSAS
ODACIR KLEIN

OCTÁVIO ElíSIO
ROBERTO SANTOS

IVAN VALENTE
SANDRA STARLlNG

ROBERTO CAMPOS
1 vaga(s)

ISRAEL PINHEIRO

LEUR LOMANTO
L1MANETIO

Bloco PMDB,PSD,PSL
DJALMA DE ALMEIDA CESAR

1 vaga(s)

PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

EDUARDO COELHO

Bloco PT,PDT,PCdoB
INÁCIO ARRUDA

1 vaga(s)

PPB
JORGE TADEU MUDALEN

ROBERTO BALESTRA

PTB
JOSÉ BORBA

Brasília, 11 de dezembro de 1997. -

A Mesa. na reunião de hoje, resolveu indicar o Senhor Deputado

Nelson Trad. 2° Secretário, para presidir o Conselho de Altos Estudos e Avaliação

Tecnológica.
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Ata da 88 Reunião da Mesa, realizada em 11.12.97

Aos onze dias do mês de dezembro de hum mil. novecentos e noventa e
sete, às 16:00 horas, reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os
Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, r
Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretário, Paulo Paim, 3°
Secretário, Efraim Morais, 4° Secretário, e José Maurício, 1° Suplente. Havendo número legal,
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. I - PAUTADO SENHOR PRESIDENTE: A
Mesa resolve: a) indicar o Senhor Deputado Nelson Trad, 2° Secre~o, para -presidir o
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, órgão que tem por objetivo oferecer o
embasamento técnico-consultivo necessário ao planejamento de políticas públicas e ao
processo decisório legislativo; b) baixar o Ato da Mesa n° 75, de 1997, que "altera o § 2° do
art. 2° do Ato da Mesa nO 70, de 1997", o qual vai publicado ao final da ata; c) ratificar os
despachos favoráveis, "ad referendum" da Mesa, proferidos por Sua Excelência nos seguintes
expedientes: c.1) Ato da Mesa n° 74, de 1997, que "dispõe sobre a lotação de servidores no
Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista - PPS", o qual vai publicado ao final da ata;
c.2) Processo n° 120.853/97, de interesse do ex-Deputado Robson Romero. Reembolso de
despesas médico-hospitalares; c.3) Requerimentos de Iriformações: 1) n° 1188/95. Deputado
PEDRINHO ABRÃO. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária sobre desapropriações de terras; 2) n° 2790/97. Deputada CIDINHA
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
servidor que menciona; 3) n° 2818/97. Deputado JOSÉ MAURÍCIO. Solicita informações ao
Presidente da Petrobrás, sobre denúncias de favorecimento dessa Estatal com a empreiteira
Od~recht; 4) n° 2822197. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre servidor que menciona; 5) n° 2883/97. Deputado ANTÔNIO JORGE.
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre folhas de pagamento da
Universidade Federal do Ceará - UFCE; 6) n° 2884/97. Deputado ANTÔNIO JORGE.
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre folhas de pagamento da
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP; 7) n° 2885197. Deputado ANTÔNiO
JORGE. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre folhas de
pagamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; 8) n° 2890/97. CFfC. Solicita
o envio de pedido de informações ao Ministro de Extraordinário de Política Fundiária sobre
atuações referentes à compra de imóveis rurais e a indenização de terras nuas para fins de
reforma agrária; 9) n° 2891/97. Deputado FREIRE JúNIOR. Solicita informações ao
Ministério da Fazenda sobre o endividamento do Estado do Tocantins; 10) n° 2892/97.

- Deputado FREIRE JÚNIOR. Solicita informações ao Ministério do Meio· Ambiente, dos
, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o processo de licenciamento ambiental para a

construção de gasoduto para transporte de combustível da Bolívia para o Brasil; 11) n°
2893/97. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre custo de obras realizadas com interveniência direta ou indireta do Ministério da Saúde;
12) n° 2894/97. Deputado MATHEUS SCHMIDT. Solicita informações ao Ministério da
Cultura sobre notícias de financiamento da Micarecandanga e da visita do Papa João 11 com
recursos previstos na Lei nO 8113, de 1991 (Lei Rouanet); 13) n° 2895/97. Deputada TELMA
DE SOUZA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a compra de medicamentos
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para pacient~s. çonta~in~dos pelo ~rus HIV; . 14) n°•.289~/91. Deputado AUGUSTO
CARVALHO. Sólicita informações ao- Ministério dos Transportes sobre as medições finais
efetuadas pelo DNER relativas à implantação da antiga BR-29, atual BR-364; 15)nO 2897/97.
Deputado FREIRE JúNIOR. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre os projetos de reflorestamento financiados com
incentivos fiscais pelo antigo IDDF; 16) n° 2898/97. Deputado MAURÍCIO REQUIÃO.
Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre a atual homologação do Aeroporto
de Bacacheri, em Curitiba, Estado do Paraná; 17) n° 2899/97. Devutado -TILA LINS. Solicita
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre convênios assinados pela
Secretaria Nacional de Assistência Social com o Estado do Aniazonas ou com Municípios do
Estado; 18) n° 2900/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre imóvel da União; 19) n° 2901197. Deputado ODELMO LEÃO. Solicita
informações ao Ministério da Saúde sobre critérios adotados para repasse de recursos
provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS; 20) n° 2902/97. Deputado ARNALDO
FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre notícia veiculada pela
imprensa concernente à remuneração de servidor da Fundação Nacional de Saúde; 21) n°
2903/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre a Medida Provisória nO 1523~ de 1997, e a Ordem de
Serviço n° 581, de 1997; 22) n° 2904/97. CFFC. Solicita o envio de pedido de informações ao
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre concessão de declarações de
utilidade pública; 23) n° 2905/97. Deputado VALDECI OLIVEiRA. Solicita informações ao
Ministério da Fazenda sobre os resultados da execução do Imposto Territorial Rural - ITR;
24) nO 2906/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre a Santa Casa de Misericórdia da cidade de· Maragogipe, Estado da Bahia; 25) n°
2907/97. Deputado LUIZ ALBERTO.. Solicita informações ao Ministério dos Transportes
sobre concessão pela RFFSA à empresa Ferrovia Centro. Atlântico, para exploração da
ferrovia que liga Monte!; Claros, Estado de Minas Gerais; a Sergipe; 26) n° 2908/97.
Deputado LUCIANO PIZZATTO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia
sobre contrato firmado entre a PETROBRÁS e a empresa Pantanal Linhas Aéreas Sul
Matogrossenses S.A; 27) n° 2909/97. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre as medidas tomadas na prevenção quanto
aos efeitos do fenômeno EI Nifio; 28) n° 2910/97. Deputado HERMES PARCIANELLO.
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os repasses de
recursOS pela Secretaria de Assistência Social aos Estados; 29) n° 2911197. Deputado
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações ~~Ministérió· da -Fazenda sobre
antecipações de receita efetuadas por Municípios brasileiros; 30) n° 2912/97. Deputado
INÁCIO ARRUDA. Solicita Informações. ao Ministério do Trabalho de instauração de
processo de investigação na Cooperativa de Serviços Múltiplos Norte-Nordeste
(NORTECOOPER); 31) n° 2913/97. Deputado NEIVA MOREIRA. Solicita informações ao
Ministério da Cultura sobre dados referentes às leis de incentivo cultural ao cinema; 32) n°
2914/97. Deputado JAQUES WAGNER. Solicita informações ao Ministério Extraordinário
de Política Fundiária sobre os resultados do Primeiro Censo Nacional da Reforma Agrária e
da pesquisa por amostragem realizada simultaneamente;. 33) n° 2915/97. Deputada CIDINHA
C.AMPOS. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre aquisição de imóvel pela
Caixa Econômica Federal; 34) n° 2916/97. Deputado SALVADOR ZIMBALDI. Solicita
informações ao Ministério do Trabalho sobre os Conselhos Nacional .do Trabalho,
Deliberativo do FAT, Nacional do FGTS, Nacional de Imigração e da FUNDACENTRO; 35)
nO 2917/97. Deputado CUNHA LIMA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
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destinação de re,cursos do OrçamelJto Geral da União para conclusão do Hospital Geral de
Carapicl,IÍbar Estado de São Paulo; -J6) n° '2918/97: Deputado MAX ROSENMANN. Solicita.
informações ao Ministério dos Transportes sobre empreiteiras contratadas para obras em
rodovias federais; 37) n° 2920/97. Deputado VALDENOR GUEDES. Solicita informações ao
Ministério da Administração e Reforma do Estado sobre a movimentação de pessoal através
de redistribuição dos servidores do ex-território do Amapá; 38) n° 2921/97. Deputado
LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre o andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade
do órgão; 39) nO 2922/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao
Ministério do Trabalho sobre o andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em
Ação, de responsabilidade do órgão; 40) nO 2923/97. 'Deputado LEôNIDAS CRISTINO.
Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o andamento dos
projetos constantes do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do órgão; 41) n°
2924/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da
Administração Federal sobre o andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em
Ação, de responsabilídade do órgão; 42) n° 2925/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o andamento dos projetos constantes do
Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do órgão; 43) nO 2926/97. Deputado
LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo sobre o andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em Ação, de
responsabilidade do órgão; 44) n° 2927/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTIN~. Solicita·
informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre ü

andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do
órgão; 45) n° 2928/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério
dos Transportes sobre o andamento dos projetos constantes do Programa Brasil em Ação, de
responsabilidade do órgão; 46) n° 2929/97. Deputado LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o andamento dos projetos constantes do
Programa Brasil em Ação, de responsabilidade do órgão; 47) n° 2930/97. Deputado
LEÔNIDAS CRISTINO. Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o
Programa de Recuperação da Malha Rodoviária em 120 dias, lançado pela Presidência da
República; 48) n° 2931/97. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre emissoras de rádio na cidade de Diadema, Estado de São Paulo; 49)
n° 2932/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
política de imunização; 50) n° 2933/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre arrecadação e destinação de recursos
pelos serviços consulares brasileiros no exterior; 51) n° 2934/97. Deputado IVAN
VALENTE. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre empresas em operação
no Brasil na condição de fretamento; 52) n° 2935/97. Deputado PAULO DELGADO. Solicita
informações ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre a situação
funcional dos Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho; 53) nO 2936/97. CEIC. Solicita'
informações ao Ministro-chefe da çasa Civil sobre a área de livre comércio no município de
Oiapoque, Estado do Amapá; 54) nO 2937/97. Deputado SERAFIM VENZON. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre cobrança de taxa sobre cheque especial pelo

'Banco Central; 55) n° 2938/97. Deputado PADRE ROQUE. Solicita informações ao
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre concurso público realizado
para o cargo de advogado das fundações públicas; 56) nO 2939/97. Deputado NEDSON
MICHELETI. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre gastos com propaganda e
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publicidade pela Caixa Econômica Federal; 57) nO 2940/97. Deputado HAROLDO LIMA.
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos
concedidos pelo BNDES; 58) n° 2941/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informaçõeS
ao Ministério de Minas e Energia sobre exploração, desenvolvimento e produção submetida
pela PETROBRÁS à ANP; 59) n° 2942/97. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre contratos com empresas fornecedoras de pedra britada
para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER; 60) n° 2943/97. Deputado
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a constituição
de subsidiárias da PETROBRÁS para operação e construção de dutos; 61) nO 2944197.

Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Ciência e
Tecnologia sobre o Contrato n° RD 01.14.080.0/97, firmado entre o INPE e a FUNCATE; 62)
nO 2945/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre gastos com publicidade; 63) n°
2946/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo sobre gastos com publicidade; 64) nO 2947/97. Deputado
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre gastos
com publicidade; 65) n° 2948/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações
ao Ministério Extraordinário para Coordenação de Assuntos Políticos sobre gastos com
publicidade; 66) nO 2949/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre gastos com publicidade; 67) n° 2950/97.
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre gastos com publicidade; 68) n° 2951197. Deputado ARLINDO
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre gastos com
publicidade; 69) n° 2952/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao
Ministério das Relações Exteriores sobre gastos com publicidade; 70) nO 2953/97. Deputado
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre gastos com publicidade; 71) n° 2954/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicí~
informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre gastos com publicidade; 72) n°
2955/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre gastos com publicidade; 73) nO 2956/97. Deputado
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao 'Ministério da Administração Federal e
Refonna do Estado sobre gastos com publicidade; 74) n° 2957/97. Deputado ARLINDO
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre gastos com
publicidade; 75) n° 2958/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao
Ministério da Marinha sobre gastos com publicidade; 76) n° 2959/97. Deputado ARLINDO
CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre gastos com publicidade;
77) nO 2960/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 'Solicita informações ao Ministério da
Justiça sobre gastos com publicidade; 78) n° 2961197. Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre gastos com publicidade; 79) n° 2962197.
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
gastos com publicidade; 80) n° 2963/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita
informações ao Ministério do Trabalho sobre gastos com publicidade; 81) n° 2964197.
Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre
gastos com publicidade; 82) n° 2965/97. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita
informações ao Ministério dos Transportes sobre gastos com publicidade; 83) nO 2966197.
Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério da Educação sobre
recursos repassados à Prefeitura de São Paulo para compra de merenda escolar; 84) nO
2967/97. Deputado JOSÉ MAURíCIO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o
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desvio dos 'recurSos arreaadados pela Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
- CPMF; 85) n° 2968/97. Deputado JOSÉ MAURÍCIO. Solicita Informações ao Ministério da
Saúde sobre o desvio dos. recursos arrecadados pela Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF; 86) n° 2969/97. Deputado JOSÉ MAURíCIO. Solicita
Informações ao Ministério do Planejamento sobre o desvio dos recursos arrecadados pela
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF; 87) n° 2970/97. Deputado
CARLOS CARDINAL. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre o AMITRAZ
incluído na "relação de substâncias com ação tóxica sobre animais ou plantas cujo registr~
pode ser autorizado no Brasil, em atividades agropecuárias e em produtos domissanitários"
mantida pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 88) n~
2971/97. Deputado RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Fazenda
acerca de isenções fiscais ou reduções de impostos concedidas às Instituições Privadas de
Ensino Superior, Filantrópicas ou Sem Fins Lucrativos; 89) n° 2972/97. Deputado RICARDO

GOMYDE. Solicita informações ao Ministério da Educaçã~ e do Desporto acerca de isenções
fiscais ou reduções de impostos concedidas às Instituições Privadas de Ensino Superior.
Filantrópicas ou Sem Fins Lucrativos; 90) n° 2973/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita
informações ao Ministério da Agricultura sobre licenciamento e controle de produtos
agrotóxicos; 91) n° 2974/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre licenciamento e controle de produtos agrotóxicos; 92) n° 2975/97. Deputado
IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal sobre licenciamento e controle de produtos agrotóxicos; 93) n°
2976/97. Deputado IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo sobre licenciamento e controle de produtos agrotóxicos; 94) n°
2977/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda a respeito de dados sobre número total de documentos pendentes de pagamento nesta
data a título de débitos relativos a precatórios; 95) n° 2979/97. Deputado IN-CIO ARRUDA.
Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobre as cooperativas de trabalho instaladas
no Estado do Ceará; 96) nO 2980/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre atualização da aplicação da Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF); 97) nO 2981/97. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre a recente compra de títulos públicos; 98) n° 2982/97.
Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre valores e
aplicação dos recursos do PISIPASEP; 99) n° 2983/97. Deputado vÂNIo DOS SANTOS.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre contrato firmado pela Caixa Econômica
Federal com o Governo do Rio de Janeiro; 100) n° 2984/97. Deputado LUCIANO ZICA.
Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a política de preços de gás de
cozinha em Macaé, Estado do Rio de Janeiro; 101) n° 2985/97. Deputado COLBERT
MARTINS. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre obras em andamento no
escritório regional do Ministério da Saúde em Salvador, Estado da Bahia; 102) n° 2986/97.
Deputado MILTON TEMER. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre
assaltos aos carteiros no Estado do Rio de Janeiro; 103) n° 2987/97. Deputado JOÃO
FASSARELLA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre o pagamento de dívidas
contratuais a empreiteiras; 104) n° 2988/97. Deputado JOÃO PAULO. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento sobre empréstimos ao consórcio vencedor do leilão da CPFL;
105) n° 2989/97. CFFC. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a
aquisição de terreno pela Fmpresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; 106) n°
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2990/97. Deputado ARNALDO FÀRIA DE SÁ. Solicita infonnações ao Ministério da
Fazenda sobre a remuneração da caderneta de poupança não.creditada em.ração do chamado
itPlano Collor'i; 107) n° 2991197. Deputado HERMES PARCIANELLO. Solicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre reforma do regulamento dos transportes interestaduais e
internacionais coletivo de passageiros; sobre programa de licitações para outorga de linhas de
transporte rodoviário e sobre linhas que eventualmente sejam objéto de processo licitatório;
108) nO 2992/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre títulos da TELEBRÁS negociados em Nova Yorque,
Estados Unidos da América; 109) nO 2993/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre títulos da TELEBRÁS negociados
em Nova Yorque, Estados Unidos da América; 110) n° 2994/97. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre títulos da TELEBRÁS
negociados em Nova Yorque, Estados Unidos da América; 111) n° 2995/97. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre títulos da
TELEBRÁS negociados em Nova Yorque, Estados Unidos da América; 112) It 2996/97.
CDR. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre a
formação de grupos tripartites para discutir a reformulação das normas técnicas das Lesões
por Esforços Repetitivos, da Pneumoconiose, da Perda Auditiva Induzida por Ruído e

Benzenismo; 113) n° 2998/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério das Comunicações sobre seguro do satélite Brasilsat, recentemente destI1lído no
lançamento na base de Alcântara; 114) n° 2999/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre seguro do foguete sinistrado na base de
lançamento de Alcântara; 115) nO 3000/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério da Aeronáutica sobre seguro do foguete sinistrado na base de lançamento de
Alcântara; 116) n° 3001197. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre o leilão de privatização da Companhia União de Seguros Gerais; 117) n°
3002/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
balanços não publicados por empresas de seguros, de capitalização e de previdência privada;
118) nO 3003/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda
sobre auditoria atuarial independente nas seguradoras, entidades de previdência privada e
sociedade de capitalização; 119) n° 3004/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o projeto Gasoduto Brasil-Bolívia; 120)
n° 3005/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
apólices de seguros oferecidas por telefone pela Seguradora American Rome; 121) nO
3006/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a
situação da PREVIMIL , sociedade de previdência privada; 122) nO 3007/97. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação de
solvência e cobertura de reservas de sociedades seguradoras, entidades de previdência privada
e empresas de capitalização; 123) n° 3008/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre a situação das garantias das provisões técnicas da
Gente Seguradora.S.A; 124) n° 3010/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministériõ dos: Transportes sobre seguro adquirido sem licitação pela Empresa de Trens
urbanos de porto Alegre S.A. da Companhia União de Seguros Gerais; 125) nO 3016/97.
Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre gastos
efetuados com os recursos advindos da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira - CPMF; 126) n° 3017/97. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
Mirtistério da Agricultura e do Abastecimento sobre denúncias de cessão de imóval
pertencente à Delegacia Federal do Ministério da Agricultura no Estado do Ceará (DFA-CE) à
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~ecre!arja do Desen~olvimento Rurl;ll do Estado.do Ceará (SDR); 12'Z) n° 3018/97. Deputada
CIPINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre imóvel alugado pelo órgão; 128) n° 3019/97. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre servidor que menciona;
129) n° 3020/97. Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES. Solicita informações ao
Ministério da Fazenda sobre a crise financeira e cambial ocorrida recentemente no País; 130)
nO 3021197. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Ministério Ja Justiça sobre
atividades de segurança realizadas pela Polícia Federal; 131) n° 3022/97. Deputada TETE
BEZERRA. Solicita informações ao Ministério do Trabalho sobrl'! as aplicações dos
programas PROGER e PLANFOR, destinadas especificamente a mulheres; 132) n° 3023/97.
Deputado JOSÉ MAURÍCIO. Solicita informações ao Ministério de Minas e Energia sobre
denúncias de adiantamentos da PETROBRÁS a Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro; 133)
n° 3024/97. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre auditoria realizada no Hospital Regional de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia; 134)
nO 3"025/97. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério da
Aeronáutica sobre relatório final acerca do acidente ocorrido com a aeronave Hércules C-130,
da Força Aérea Brasileira; 135) n° 3026/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre o ingresso de capitais estrangeiros no mercado
segurador nacional; 136) n° 3027/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobre gastos com propaganda
do Brasil em Ação; 137) n° 3028/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério de Minas e Energia sobre seguro realizado pela PETROBRÁS relativo li conversão
de navios e plataforma; 138) n° 3029/97. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre participação da Fundação Banco do
Brasil na campanha "Vida no Campo"; 139) nO 3030/97. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre a privatização da Empresa
Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL; 140) nO 3031197. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações' ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre
participação da Fundação Banco do Brasil na campanha "Vida no Campo"; 141) n° 3032/97.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à Casa Civil da Presidência da República
sobre participação da Fundação Banco do Brasil na campanha "Vida no Campo"; 142) n°
3033/97. CCTC!. Solicita ao Ministério do Planejamento, informações sobre Linha de Crédito
Especial do BNDES para financiamento em empresas de telecomunicações no País; 143) n°
3035/97. Deputado VÂNIo DOS SANTOS. Solicita informações ao Ministério dos
Transportes acerca de relatórios elaborados pela RFFSA sobre a concessionária Ferrovia
Tereza Cristina S.A. - FTC; 144) n° 3036/97. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações
ao Ministério da Previdência e As.sistência Social sobre os procedimentos administrativos para
requerimento de beneficios previdenciários; 145) n° 3037/97. Deputado LUCIANO ZICA.
Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre dados
cadastrais- ITR; 146) n° 3038/97. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre dados epidemiológicos de números de casos contaminação
provenientes de transfusão de sangue e hemoderivados; 147) n° 3039/97. Deputada
CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre o controle e acompanhamento do processo de repatriação do dinheiro fraudado da
Previdência Social; 148) nO 3040/97. Deputado VÂNIo DOS SANTOS. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre cessão de servidores da Caixa Econômica Federal; 149) n°
3041197. Deputado FAUSTO MARTELLO. Solicita informações ao Ministério das
Comunicações sobre prerrogativas de funcionamento de emissora de rádio no Estado de São
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Paulo; 150) n° 3042/97. Deputado MARCONI PERILLO.•Solicita informações ao.Ministério
de Minas e Energia sobre a usina hidroelétrica de Couto Magalhães, no Rio Araguaia; 151) n°
3043/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre autorizações fornecidas pela SUSEP a seguradoras internacionais para
funcionamento no País; 152) n° 3044/97. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. Solicita
informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre pagamentos de
beneficios no mês de setembro em valores superiores aos meses anteriores e ao mês de
outubro; 153) n° 3045/97. Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a construção do gasoduto
Brasil-Bolívia, no trecho do.Pantanal Mato-Grossense; 154) n° 3046/97. Deputado PAULO
PAIM. Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
providências administrativas tomadas no sentido' do cumprimento da decisão do Supremo
Tribunal Federal relativa à averbação de tempo de trabalho rural; 155) n° 3047/97. Deputado
JOÃO PAULO. Solicita informações à Presidêricia da República sobre pesquisa de opinião;
156) n° 3048/97. Deputado PEDRO WILSON. Solicita informações ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado sobre aposentadorias de servidores públicos civis
federais; 157) n° 3049197. Deputado LINDBERG FARIAS. Solicita informações ao
Ministério das Comunicações, através da Diretoria Regional da EÇTIRJ, sobre o índice de
violência ocorrido aos carteiros do Estado no exercício da profissão, no período que
menciona; 158) n° 3050/97. Deputado ROBERTO JEFFERSÇ>N. Solicita informações ao
Ministério dos Transportes sobre contrato de concessão da Rodovia BR-040 para o Consórcio
CONCER; 159) n° 3051197. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado; 160) n° 3052197. Deputado
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária sobre o serviço de' cfassificação de produtos de origem vegetal, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico; 161) n° 3053/97. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre utilização no País de aparelhos detectores
de radar por motoristas de veículos automotores; 162) n?' 3054/97. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre
assentamentos de famílias no âmbito da reforma agrária; 163) n° 3055197. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre alterações nas normas que
regem as operações das empresas de capitalização; 164) n° 3056/97. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre efeitos financeiros e
econômicos do Plano Fiscal nas Santas Casas de Misericórdia; 165) nO 3057/97. D~putado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre efeitos financeiros e
econômicos do Plano Fiscal nas entidades sem fins lucrativos; 166) n° 3058/97. CME.
Solicita ao Ministério das Minas e Energia cópia e informações sobre o Contrato de Gestão
celebrado entre a União Federal e a Petróleo Brasileiro S.A., conforme Decreto n° 1050 de 27
de janeiro de 1994; 167) n° 3059/97. Deputada RITA CAMATA. Solicita informações ao
Ministério das Comunicações sobre a arrecadação dos sorteios realizados via ligações
telefônicas pelo serviço 0900; 168) n° 3060/97. Deputado MILTON TEMER. Solicita
informações ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre contratações de pessoal
realizadas pelo BNDES; 169) n° 3061197. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações
ao Ministério de Minas e Energia sobre a conclusão dos trabalhos do G~po de Trabalho
previsto na cláusula quinta do Protocolo de intenções firmado entre a PETROBRÁS e a
COPENE para Estudo da Construção de Unidade para Produção de Nafta Petroquímica; 170)
n° 306~/97. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento
e Orçamento sobre o adiamento, pelo BNDES, do leilão de venda da CONEPAR; 171) n°
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3063/97.:-Deputado qJIZ AL!3E~TO. So.licitll !:1.formações ao Ministério Extraordinário da
Política Fundiária sobre conce::'~do, pelo INCJ.tA, de cestas básicas para a Associação
Comunitária de Andaraí, Estado da Bahia; 1. k) n° 3064/97. Deputada CIDINHA CAMPOS.
Solicita informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre servidores que
menciona; 173) n° 3065197. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao
Ministério da Fazenda sobre imóveis adquiridos pela Caixa Econômica Federal no Município
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro; 174) n° 3066/97. Deputada CIDINHA CAMPOS.
SoliCita informações ao Ministé~3 da Fazenda sobre imóvel adquirido pela Caixa Econômica
Federal no Murid,,;" de Nova Iguaçu (sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, n° 2370), Estado
do" Rio de :d1leiro; 175) n° 3067/97. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre custos de novas turbinas para a
hidrelétrica de Itaipu; 176) n° 3068/97. Deputado AUGUSTO CARVALHO. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre funcionamento das lojas "duty free" instaladas
em aeroportos nacionais; 177) n° 3069/97. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita
informações ao Ministério de Minas e Energia sobre procedimentos da empresa Shell do
Brasil S.A. com referência ao último reajuste de preços dos combustíveis; 178) n° 3071197.
Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério das Comunicações sobre
a Política Nacional de Telecomunicações. A seguir, o Senhor Presidente submete aos seus
pares o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação à Consulta n° 12197, da
Mesa, referente aos aspectos jurídicos do pedido de reconsideração da decisão da Mesa da
Câmara dos Deputados que denegou o requerimento de indenização formulado pelo Deputado
Albérico Filho, no processo n° 102.618/96: "Consulta n° 12, de 1997, Relator: Deputado
Nilson Gibson. I - Relatório. A Mesa, em reunião de 05 de julho do corrente ano, aprovou o
parecer do relator, Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-presidente, no sentido de que
fosse consultada a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação quanto aos aspectos
jurídicos do pedido de reconsideração formulado pelo Deputado Albérico Filho no processo
nO 102.618/96, relativo a decisão da Mesa que denegou a indenização a que se reputa
credenciado o parlamentar, em virtude do fato de não ter sido dado seguimento ao processo
para perda do mandato do Deputado Ricardo Murad, em face da resposta desta Comissão à
Consulta nO 6, de 1993. Argúi o requerente que: a) conforme expresso no parecer da própria

Comissão de Constituição e Justiça efetivamente ocorreu a perda do mandato do Deputado
Ricardo Murad; b) tendo sido provocada há mais de dois anos, a Mesa não adotou quaisquer
providências sobre o fato, conforme evidenciado no voto do relator; c) a conduta omissiva da
Mesa caracteriza abuso de poder, que acarretou prejuízos ao requerente, ensejando destarte o
direito à indenização pretendida; d) o pedido de reconsideração encontra-se amparado em
dispositivo do Regimento Interno, art.15, VIII, comando imperativo que impõe à Mesa o
dever de adotar as medidas necessárias à preservação do conceito do Poder Legislativo
perante a Nação. II - Voto do Relator. Toda a questão tem origem no pleito do Sr. Albérico
Filho, dirigido ao Presidente da Câmara, visando a ser convocado para assumir o mandato
eletivo, na condição de Primeiro Suplente, por força da vacância decorrente da diplomação do
então Deputado Ricardo Murad como Prefeito do Município de Coroatá, no Estado do
Maranhão, consoante a disciplina dos artigos 54, lI, d e 55, I da Constituição Federal. A
matéria foi submetida a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, Consulta nO 3, de
1993, que se pronunciou de acordo com o parecer do relator, Deputado Vital do Rêgo,
favorável ao entendimento de que a diplomação como Prefeito implica titularidade cumulativa
de mandatos eletivos, com infringência do disposto no art. 54, II ,d, da Constituição, que veda
ao titular de mandato eletivo, desde a posse, a detenção -da titularidade de mais de um
mandato. !á tendo sido empossado como Deputado Federal, não poderia o Sr. Ricardo Murad
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ser detentor da titularidade do mandato de "Prefdto, sob pena de perda do mandato anteríor,
confo~e previsto noart: 55, I, também da Lei Maior. Inobstante o parec,er' favorável desta
Comissão, a Mesa absteve-se de exercer a sua competência constitucional e regimental de
provocar o procedimento para declaração da perda de mandato, conforme previsto no art. 55,
§ 20 da Lei Maior e do art. 240, § lOdo Regimento ~nterno da Câmara. Na ação omissiva da
Mesa no exercício de sua competência, e que se estribam os pedidos de indenização e
subsequente reconsideração formulados pelo Sr. Albérico Filho, que se viu privado de seu
direito líquido e certo à assunção do mandato. O pedido de indenização foi indeferido, de
acordo com o parecer do relator, sob o fundamento de que a decisão sobre a perda do mandato
não e da lavra excIusive da Mesa, dependendo de aprovação pelo Plenário em votação secreta
e quorum qualificado e que o parlamentar poderia ter supletivamente recorrido ao seu partido
para oferecer a representação e que, ademais, o Regimento Interno não fixa prazo para que
seja apresentada a provocação. Em que pese aos argumentos do nobre relator, Deputado
Ronaldo Perim, há que se considerar que a Mesa foi devidamente provocada por p~e
legítima e que não poderia furtar-se ao dever de adotar as providências necessárias à cabal
apuração dos fatos, por força inclusive de seu dever de tomar as providências necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos, conforme consignado no artigo 15, I do Regimento.
Interno. Some-se a esta circunstância, o dever de cuidar da preservação da imagem do
Congresso Nacional, de que trata o inciso VIII, do mesmo art. 15. De outra parte, há que se
considerar que o Plenário decide sobre a matéria mediante a provocação levada a efeito pela
Mesa ou por partido político com representação no Congresso Nacional. Isto posto, cabe
responsabilidade à Mesa por não ter efetivado a devida provocação, quando acionada pelo
requerente. Somente estaria isenta de résponsabilidade se, tendo agido em tempo hábil, tivesse
o Plenário decidido contra o parecer da Comissão de Cónstituição e justiça. Não há, portanto,
como recusar-se evidência ao nexo causal direto entre a ação omissiva da Mesa e os prejuízos
sofridos pelo requerente. Quanto à inexistência de prazo regimental para a ação prevista, não
pode e jamais poderá ser considerada como justa causa para a inação administrativa.
Aceitar-se tal argumento implicaria condicionar-se a validade do ordenamento jurídico a regra
adjetiva de execução. A procedência do pedido de indenização, cumpre-nos registrar, encontra
amparo na jurisprudência da própria Corte Constitucional pátria, que no Recurso
Extraordinário n° 38529/59, assim se manifesta: " .. : A função parlamentar remunerada. Quem
dela for injustamente privado, tem direito inequívoco a ressarcimentos ...". Concluindo, em
face do exposto, posicionamo-nos favoravelmente ao atendimento do pleito consubstanciado
nos requerimentos do Deputado Albérico Filho. III - parecer da Comissão. A Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. em reunião ordinária realizada hoje, ao apreciar a
Consulta n° 12/97, da Mesa, que "solicita a manifestação da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação acerca dos aspectos jurídicos ,do pedido de reconsideração formulado
pelo Sr. Albérico Filho, quanto à decisão da Mesa que indeferiu seu pedido de ressarcimento",
opinou unanimemente pela procedência do pedido do Sr. Albérico Filho, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson. Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Freire Júnior, Moisés Bennesby e Marcelo Déda 
Vice·Presidentes, Benedito de Lira, Magno Bacelar, Mussa Demes, Ney Lopes, Paes Landim,
Vilmar Rocha, AsdfÚbal Bentes, Djalma de Almeida Cesar, Gilvan Freire, João Natal, Sílvio
Pessoa, Edson Silva, Luiz Máximo, Marconi PeriHo, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano
Sales, Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Matheus Schmidt, Nilmário
Miranda, Sérgio Miranda, Adhemar de Barros Filho, Augusto Farias, Darci Coelho, Gerson
Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Pedro Canedo, Carlos
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Alliertb··~arnpistà,. Cirl' NogueIra, C1áuàio' Cajado, Paulo Gouveia, Rubem Medina, Ivandro
Cunha' Lima, Marquinho Chedid, Zaire Rezende, José Carlos Lacerda, Roberto Rocha,
Salvador Zimbaldi, Severiano Alves, Adylson Motta, Benedito Domingos e Nilson Gibson."
Apreciada a matéria, a Mesa resolve, por unanimidade, adotar o supracitado parecer,

~
COildiciO.nando, todavia, o cumprimento do que ali foi explicitado à resposta a ser oferecida

lo Tribunal de Contas da União a consulta a ser formulada pela Mesa sobre o assunto no
se uinte teor: "Senhor Presidente, conforme decisão da Mesa da Câmara dos Deputados, em
re 'ào realizada em 11 de dezembro de 1997, e nos termos do art. 19, inciso I, alínea "b", do
Regi ntoJnterno do Tribunal de Contas da União, encaminho a Vossa E~ce~ência Consulta
sobre o edido de ressarcimento formulado pelo Deputado Albérico Filho, em virtude de
prejuízos ue alega ter sofrido em face da declaração de prejudicialidade de requerimento que
visava a pe a do mandato parlamentar do então Deputado Ricardo Murad. Segue, pois, anexa
à presente C sulta, cópia dos autos do processo nO 96/102.~18, onde se solicita o referido
ressarcimento.' II ~\PAUTA DO SENHOR 1° VICE-PRESIDENTE: A Mesa resolve aprovar
os pareceres pro 'dospelo Senhor l° Vice-Presidente nós seguintes projetos de resolução: 1)
nO 115/96, que "cri o "Prêmio Madre Cristina de Direitos Húmanos..... Voto do Relator: pela
aprovação, adotando asJ (três) emendas apresentadas pelo Senhor 2° Vice-Presidente,
Deputado Severino Ca lcà.nti; 2) n° 157/97, que "cria.o Grupo Parlamentar BrasillTunísia e
dá outras providências". otado Relator: pela aprovação. III - PAUTA DO SENHOR 2°
VICE-PRESIDENTE: O enhor Deputado Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, na
qualidade de Corregedor, reI a seu Oficio-Parecer de n° 67/97, dando conhecimento aos seus
pares da entrevista dada pelo putado Lindberg Farias ao Jornal "O Povo" de João Pessoa,
na qual utiliza expressões afront as contra os membros do Congresso Nacional, no seguinte
teor: "Senhor Presidente: Encaminfi u V.Exa. ao Corre;$edor cópia fotográfica de f1s do jornal
"O Povo", da cidade de João Pessoa, dição de 26 deoutubro último, veiculando o que seria
entrevista em que o entrevistado, Dep tado LINDliERGH FARIAS, tece considerações as
mais desairosas sobre o Congresso Naetonal, designando seus membros com injuriosos
epítetos. Tal comportamento merece não S<? o repúdio desta Casa, mas estaria a exigir a
aplicação, ao autor das invectivas injustarit~nte lançadas contra seus Pares, de sanção
correspondente à gravidade desse quase delito.''Qualificamos de "quase delito" a atitude em
causa do Deputado LINDBERGH FARIA, porque~ infelizmente, o ato que a própria entrevista
denuncia não encontra, em nossa Lei Interna, tipificação precisa nem, por essa razão, pena
específica adequável a tal comportamento, em princípio, contrário ao decoro e à ética
parlamentar. Pela precedente razão, a não ser com ofensa ao inescusável princípio da
inaplicabilidade das normas penais por analogia, não temos, em obediência a esse. princípio,
como nem por que abrir sindicância para a apuração do fato, pois o objetivo dos respectivos
procedimentos, que seria a apenação, não teria como ser alcançado, em face de não estar o
comportamento em causa - repita-se - definido como infringente do decoro ou da ética
parlamentar. Ao ensejo em que manifesto a minha frustração pela fâlta de amparo legal para a
adoção de medida corretiva compatível com a atitude que suscitou as presentes ponderações,
quero realçar que comportamentos de variada ordem a esta Casá denunciados como
censuráveis não podem igualmente ser analisados objetivamente ao fim. qa aplicação de
sanções é'om os mesmos compatíveis. Instigado pelas precedentes razões estou, nesta datà,'
submetendo ao exame de todos os meus Pares, neste Colegiado, projeto de resolução,
mediante o qual e conforme as sugestões, que contém, de disposições do Regimento Interno
relacionadas com o decoro parlamentar, entendo poder ser alcançada uma gama variada de
atitudes, claramente censuráveis, nos termos amplos em que as tipificamos, apontando a
sanção exata aplicável ao respectivo infrator. Como, no entanto, a lei penal não pode retroagir
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'paltãliJ;,;áf~-nI(f ;jÇ,~;~tfi{;Oi éómo Sel'ia: meu desejo,.de sustar o processamento da apuração
do fato em causa, até a aprovação das regras propostas no projeto de resolução já referido, que
se aplicariam à denúncia em causa, não fora o princípi~ da irretroatividade ao início apontado~

Pela precedente razão, proponho o arquivamento da denúncia que defiui da veiculação da
entrevista já referida." Apreciada a matéria, a Meia resolve: 1) aprovar o p~ec~r supra; 2)
encaminhar aos membros da Mesa para apreciação e posterior deliberação cópia de' ininüta do -' 
Projeto de Resolução, de autoria do Corregedor, nos tennos a'seguir: "Acrescenta inciso ao §
2° do art. 245 do Regimento Interno, para conferir à Mesa a competência para sancionar
comportamentos que considere contrários ao decoro parlamentar na hipótese que especifica. A
Câmara dos Deputados resolve: Art. 10. Q art. 245 do Regimento Interno passa a vigorar com
as seguintes modificações: 1- Q§ 2° do artigo fica acrescido do seguinte' inciso: "Art. 245.

§2°. III - dentro ou fora desta Casa, adotar conduta ou praticar ato ,que afete a sua dignidade e

a que não se comine, nos tennos deste Capítulo, sanção de maior gravidade." II - Fica o artigo

acrescido do seguinte parágrafo: "Art. 245. § 3°. A sanção prevista no inciso lU do §. 2°

somente será aplicada se a respectiva medida for aprovada pela unanimidade dos membros da
Mesa presentes à reunião." Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário. Justificação. Prevê o caput do art. 244
do Regimento Interno que o Deputado que praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito
ao processo e às medidas disciplinares previstas neste Regimento e no Código de Ética e
Decoro Parlamentar..Temos verificado que muitos comportamentos adotados por alguns
Deputados. tem merecido severas censuras da sociedade, mas, por falta de uma definição
legal precisa da 'natureza delituosa do comportamento visto do ângulo da ética e do decoro
parlamentar e, por essa razão mesma, da ausência de uma sanção correspondente, ajustada
ao fato, nada pode fazer a Mesa para punir o autor da conduta, que, somente em princípío,
seria reprovável. O art. 244 do Regimento Interno acena no sentido do processamento e
aplicação de medidas disciplinares ao Deputado que venha a praticar ato que afete a sua
dignidade, aludindo às existentes definições de atos contrários ao decoro parlamentar,
regimentalmente previstas, e a outras a serem inseridas no futuro Código de Ética e
Decoro Parlamentar. Uma esperança nossa de uma previsão mais ampla .de atitudes que
possam ser consideradas afetantes da dignidade do membro desta CaSa o Projeto de
Có.digo de Ética e Decoro Parlamentar, em trâínite, não prevê. Assim, ~esmo 'que venha a
ser aprovado esse Código, muitas atitudes adotadl;ls por parlamentares, repudiadas pela
coletividade, continuarão imunes a uma sanção adequada, que seria necessáriolÍouvesse,
ao objetivo de inibi-las, na defesa da dignidade desta Casa, que acaba restando afetada
quando qualquer de seus membros não se comporte à altura da alta dignidade do.mandato
pelo povo conferido. Para que não se continue a dizer que a Câmara dos Deputados age

, com espírito de corpo, deixando de punir seus membros em razão de atitudes censuráveis
. que venham os mesmos a adotar, há que se prever sanção aplicável à generalidade.desses
. atos, dependendo,· no entanto, a consideração da ocorrência da respectiva .infração~ no

entanto, de decisão da Mesa tomada pela unanimidade de seus membros presentes à
reunião que vier a decidir sobre o respectivo fato. Sugerimos, no caso, que a decisão seja

unânime pare evitar que maioria eventual do colegiado posse adotar a medida em face de
razões políticas e não justificada apenas no objetivo da defesa da dignidade desta Casii•
Em continuação, a Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos· seguinte~

expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo n° 3.462/97.
Deputado Fernando Lyra. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
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da dc;:spesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 2) Processo n° 13.010/97. Deputado Renan Kurtz. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 3) Processo n° 14.373/97. Deputado
Fernando Lyra. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando' a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 4)
Processo n° 27.826/97. Deputado Neif Jabur . "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral.
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nO 24/83. De acordo."; 5) Processo n° 31.409/97. Deputado Hélio César Rosas. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 6) Processo n°
31.531197. Deputado Álvaro Valle. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n°
24/83: De acordo."; 7) Processo nO 31.322/97. Deputado Ushitaro Kamia. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 8) Processo nO 32.047/97.
Deputado Basílio ViIlani. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 9) Processo n° 32.453/97. Deputado Luiz Durão. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 10) ~rocesso nO 33.121197 e 38.427/97.
Deputado Roberto Balestra. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO
24/83. De acordo."; 11) Processo n° 33.457/97 e 33.869/97. Deputado Tuga Angerami. "Li o
p!".á:cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da: despesa e informandq que
10ram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 12) Processo n°
33.583/97. Deputado Franco. Montoro. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral.
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nO 24/83. De acordo."; 13) Processo n° 33.642/97. Deputado Jorge Maluly Netto.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 14) Processo n°
33.693/97. Deputada Lídia Quinan. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-'Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO
24/83. De acordo."; 15) Processo nO 33.747/97. Deputado Roberto Campos. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 16) Processo n° 33.752/97.
Deputado Hélio César Rosas. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO
24/83. De acordo."; 17) Processo nO 33.866/97. Deputado Gerson Peres. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 18) Processo n° 33.906/97.
Deputado Simão Sessim. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 19) Processo n° 34.489/97. Deputado Itamar Serpa. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 20) Processo n° 34.517/97. Deputado José
Luiz Clerot. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa ,e
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-mformando·qu.e feram.observadas as di§.po~jções d~ Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 21)
Processo n° 34:534/97. Depútada Marta Suplicy. "Li o~parecé; detàlhadodo Sr. Diretor-Geral.
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nO"24/83. De acordo."; 22) Processo n° 34.604/97. Deputado Odílio Balbinotti. "Li o
parecer detaihado do Sr. Diretor-Geral, apreciand~ a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 23) Processo n°
35.421197. Deputado Abelardo Lupion. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n° 24/83. De acordo."; 24) Processo n° 35.505/97. Deputado Augusto Nardes. "Li o
parecer detalhado do Sr. Dire!or-Geral, apreciando "a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 25) Processo n°
36.253/97. Deputado Moreira Franco. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n° 24/83. De acordo."; 26) Processo n° 36.458/97. Deputado Pedro Luis
Albuquerque. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° "24~83. De acordo."; 27)
Processo nO 36.905/97. Deputado Marcelo Barbieri. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo:"; 28) Processo nÓ 37.087/97. Deputado
Antônio Balhmann. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do 'Ato da Mesa nO 24/83. De
acordo."; 29) Processo nO 37.105/97. Deputado Álvaro Valle. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 30) Processo n° 37.318/97. Deputada Zila
Bezerra. "Li o parecer detalhado do Sr: Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 31)
Processo nO 38.110/97. Deputado Augusto Nardes. "Li" o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 32) Processo nO 102.837/97. Deputado
Nelson· Marquezelli. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 33) Processo nO 109.284/97. Deputado Jair Meneguelli. "Li o parecer detalhado do
Sr, Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 34) Processo n° 110.106/97. Deputado
Sebastião Madeira. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De
acordo."; 35) Processo n° 110.437197. Deputado Moreira Franco. "Li o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 36) Processo n° 110.931197. Deputado
Carlos Alberto. "Li aparecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 37).
Processo n° 112.169/97. Deputado Franco Montoro. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 38) Processo nO 120.086/97. Deputado
José Elias Murad. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo. i

'; 39) Processo n° 120.718/97. Deputado Antônio dos Santos. "Li o parecer detalhado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
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disposições do- Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 40) Processo ,nO 121.057/97. Deputado
Remi.Trinta. "I;.i '9 pare~er detal~ad~. do Sr. piretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 41)
Processo n° 121.517/97. Deputado Álvaro Valle. "Li o parecer detalhado do Sr.

Diretor-Ger~~, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 42) Processo nO 122.313/97. Deputado
Elias Murad. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 43)
Processo n° 122.540/97. Deputado Ushitaro Kamia. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as

~

disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 44) Processo n° 122.551/97. Deputada
Maria da Conceição Tavares . "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n°
24/83. De acordo."; 45) Processo n° 122.646/97. Deputado Carlos Alberto. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 46) Processo n° 123.420197.
Deputado Jairo Azi. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 47) Processo n° 124.246/97. Deputado Carlos Alberto. "Li o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 48) Processo n° 124.257/97. Deputado
Maria da Conceição Tavares. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n°
24/83. De acordo."; 49) Processo n° 124.661/97. Deputado Elias Murad. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão' da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 50) Processo n° 124.688/97.·
Deputado Vilmar Rocha. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 51) Processo n° 125.194/97. Deputada Maria Laura. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas·as
disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 52) Processo n° 125.327/97. Deputada
Cidinha Campos. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 53) Processo n° 125J85197. Deputado Fernando Lyra. "Li o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciandÇ>. a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 54) Processo n° 125.642/97. Deputada
Maria da Conceição Tavares. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a:
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n°
24/83. De acordo."; 55) Processo n° 126.092/97. Deputado Wilson Campos. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 56) Processo nO 126.202/97.
Deputado Nelson Otoch. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 57) Processo n° 126.263/97. Deputado Marcos Lima. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 58) Processo n° 126.509/97. Deputado
Hugo Rodrigues da Cunha. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n°
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;24/83. De atoTdO'.";' 59) :Proce:sso n° ~12&.510/97. Deputado .Álv~o Valle. "Li'o parecer
detalhado do Sr. Diretor.,.Úeral, apreciando a exatidão da' despesa e infonnãndo que foram'
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 60) Processo n° 126.673/97.
Dep~tado Nelson Otoch. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e infonnando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 61) Processo n° 126.84l/97. Deputado Adão Pretto. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 62) Processo n° 20.919/97. Deputado
Carlos Alberto. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
e infonnando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 63)
Processo nO 36.795/97. Deputado Paulo Gouvêa. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nO 24/83. De acordo."; 64) Processo n° 37.355/97. Deputado Hélio Cesar Rosas. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo.". IV - PAUTA DO
SENHOR 1° SECRETÁRIO: Sua Excelência relata os seguintes expedientes: a) Minuta de
Ato da Mesa. Processo n° 124.618/97. Diretoria-Geral. "Trata-se de proposta de Ato da Mesa,
visando disciplinar e unifonnizar os procedimentos para cobrança de débitos junto à Câmara
dos Deputados, constituídos por parlamentares, servidores e terceiros, além de tipificar os
casos de suas ocorrências e as fonnas de regularização. O Senhor Diretor-Geral, ao justificar a
proposição, assevera: "A matéria se reveste de grande importância administrativa, inclusive
para a regularização do inventário fisico de bens, diante da realidade dos fatos. Há bens
extraviados ou avariados há bastante, tempo, tendo sido infrutíferos os procedimentos
administrativos para sua reposição, ressarcimento, cOnserto ou pennuta, haja vista a
dificuldade de definir os responsáveis pelo ato 4010so ou culposo. Outrossim, o
disciplinamento da questão obriga a que os responsáveis diligenciem com mais cuidado na
guarda, conservação e utilização de bens patrimoniais, e a previsão de indenização tem, além
do caráter reparador, um caráter educativo". Esta Secretaria, ante as infonnações processadas.
submete o assunto à douta Mesa, com vistas à aprovação da proposta, na fonna da minuta do
Ato em anexo." A Mesa aprova o parecer supra e, em consequência, baixa o Ato da Mesa n°
76, de 1997, que "disciplina o cálculo e a cobrança de"débitos junto à Câmara dos Deputados",
o qual vai publicado ao final da ata; b) Processo nO '126.69l/97. Fundo Rotativo da Câmara
dos Deputados. Departamento de Finanças. "Cuida-se de proposta de refonnulação do Plano
de Aplicação do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados para 1997, aprovado pela Mesa
Diretora desta Casa, em reunião realizada no dia 05 de jUnho do corre'nte. Tal medida faz-se
necessária em virtude da abertura de créditos suplementares provenientes de recursos do
superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e do excesso de
arrecadação, situações devidamente previstas no parâgrafo 10, do art. 43, da Lei 4.320/64.
Nesse sentido, na nova proposta, as despesas fixadas para o alcance dos objetivos do Fundo
Rotativo somam R$ 21.426.984,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e seis mil,
novecentos e oitenta e quatro reais), discriminadas na fonna apresentada às fls. 02 e 03 do
presente processo, com a detenninação de que somente poderão ser realizadas à medida que
forem sendo arrecadadas as receitas previstas. Ante o exposto, esta Secretaria, considerando o
disposto no inciso lI, do art. 5°, da Resolução nO 18171, submete a proposta ao exame da douta
Mesa, com vistas a sua aprovação." A Mesa aprova o parecer supra. c) Incorporação de
quintos. Processo nO 28.56l/96 e anexo. Mariza Barbosa de Almeida Sampaio. "A servidora
aposentada Mariza Barbosa de Almeida Sampaio, ponto n° 41.589, inconfonnada cpm a
qecisão do Diretor-Geral denegatória do pedido seu de receber cumulativamente os beneficios
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da incorporação da vantagem pess~al "denominada "quintos. hoje dédmos. e as vantagens
incorporadas à pensão que recebe do IPC, em decorrência do exercício de funções gratificadas
naquele Instituto (art. 70, do Regulamento Básico do !PC), recorre a esta Secretaria, ante os .
argumentos de fls. 47 e 48. Em síntese, alega que os citados beneficios são distintos e
decorrentes de fatos geradores independentes, não se tratando" "d~ "vantagens da mesma
natureza. Por outro lado,· sustentam 05- órgãos técnicos da Casa ser inviável a percepção
concomitante da vantagem incorporada à pensão do !PC com base no art. 70, do Regulamento
Básico daquele Instituto, com a incorporada aos proventos de aposentadoria, a teor da
Resolução n° 70/94, posto que vantagens da mesma natureza, ante o que dispõem os artigos
4°, e seu § 10, e 5° da Res. n° 70/94, ele o art. 10 da Medida Provisória nQ 1.480-25, de
19.12.96, e ainda os arts. 118 e 112 da Lei nO" 8.112/90. Verificado o percebimento de
vantagens concomitantes, foi dado à servidora optar por uma delas, recaindo a escolha no

beneficio incorporado aos seus proventos da aposentadoria: a teor da Resolução nO 70/94; do
art. 40, § 4°, da Constituição Federal e de decisões àa"Me~a nos processos nOs 1.875/96 e
2.440/95. Feito esse breve relatório, esclareça-se que a matéria já foi objeto de decisão da
Mesa (processos nOs 2.440/95 e 1.875/96), que, acatando os pareceres favoráveis dos órgãos
técnicos da Casa. assegurou aos servidores da Câmara dos Deputados requisitados ao IPC,
ativos e,inativos, o direito à incorporação de quintos correspondentes a funções exercidas no
citado instituto. Ao fazê-lo, porém, o douto colegiado estabeleceu condições, emanadas da Lei
e assim propostas pela administração da Casa: "(...) 2°) devem ser observados os critérios
previstos nos artigos 4°, e seu § 1° e 5° da Resolução nO 70/94, visando a não ocorrência de
percepção cumulativa e vantagem da mesma natureza; 3°) há de se levar em conta os valores
das gratificações incorporadas às pensões recebidas no IPC, haja vista o que dispõe o art. 70
do Regulamento Básico daquele Instituto, e posterior alteração, cuja cópia anexamos às fls.
73." Para ficar apenas com o disposto no art. 5°, da Resolução nO 70/94, e art. 10, da MP nO
1.480-20, de 1°.8.96, registrem-se: "Art. 5°. Ficam mantidos os quintos concedidos até a
presente data, de acordo com o disposto na Resolução nO 1°, de 1980, sendo incompatível a
percepção cumulativa das vantagens incorporadas com base nessa Resolução e a prevista no
art. 62 da Lei nO 8.112, de 1990, ressalvado o direito de opção pela situação mais vantajosa
para o servidor." "Art. IO. O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de confiança a
que se refere o caput do art. 62 da Lei n° 8.112, de 1990, na redação dada por esta Medida
Provisória, será considerado uma única vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das
parcelas de quintos ou de décimos." Numa boa exegese da situação da recorrente à luz das
normas referidas, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral disserta: "...0 ben~ficio que a
servidora incorporou aos proventos da aposentadoria tiveram o seu valor fixado, conforme a
decisão da Mesa, já citada, levando-se em conta os valores perce"b~dos pelo desempenho de
'funções diversas' no IPC. Daí resulta qtiehouve comunicaçãO entre os beneficios, resultando
na percepção de beneficios diferentes com um mesmo fato gerador: a parcela incorporada à
pensão do !PC e a parcela adicionada ao valor incorporado aos proventos da aposentadoria, na
Câmara, ambas decorrentes da percepção de gratificação pro labore no IPC, o que é
expressamente vedado por lei." Esta Secretaria, ante todo o exposto, e considerando,
sobretudo, que a Mesa, ao dispor sobre a matéria, estabeleceu condições para' o
reconhecimento do direito em tela, e considerando que o percebimento concomitante dos
beneficios citados contraria os parâmetros fixados pelo douto colegiado para a incorporação
de quintos relativos ao exercício de funções exercidas no IPC, opina pelo indeferimento do
pedido, por falta de amparo legal." Apreciado o recurso, a Mesa aprova o parecer supra, pelo
indeferimento do pleito. d) Contrato de Comodato com o Banco Credireal S.A. Processo nO
124.828/97. Deputado Leopoldo Bessone e outros. "Trata-se de solicitação formulada pel~s"
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coord~nadores ~as 1;>ancadas mineiras do PTB, do PSDB, do PFL e do PPB, 110 sentido.de qu~

O B.mc!) de Crédjto Real de Minas Gerais S.A. continue fazendo uso da área localizada no
Edificio Principal da Câmara dos Deputados, cuja cessão foi formalizada mediante contrato

.particular de comodato firmado em 17/08/82. Preliminarmente, cumpre esclarecer que, em
face da,conclusão do processo de privatização daquela instituição bancária, a Mesa Diretora,
em reunião realizada no dia 17 de outubro p.p., decidiu pela rescisão tio referido contrato de
comodato, por força do disposto no parágrafo 2°, do art. 148, do Regulamento dos
Procedimentos Licitatórios da Casa, correspondente ao parágrafo 2°, do art. 17, da Lei
8.666/93, já tendo sido promovida a devida notificação extrajudicial. Na instrução do
processo, o Senhor Diretor-Geral pronuncia-se pela impossibilidade jurídica do atendimento
do pedido de reconsideração, reafirmando que o citado dispositivo é claro ao estabelecer que
"a Câmara dos Deputados poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, dispensada a
licitação, quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública", o que
toma imprescindível a devolução da área acima indicada, dado que aquele banco passou ao
controle integral da iniciativa privada. Ante o exposto, esta Secretaria submete o as~unto ao
exame e à deliberação da douta Mesa." A Mesa aprova o parecer do órgão técnico da Casa,
mantendo a decisão anterior da Mesa de 17/10/97, pela rescisão do referido contrato. e)
Enquadramento de servidor. ProcessQ n° 32.773/96 e anexos. Evandro Viana Gomes e outros.
"Trata-se de solicitações de servidores <to Secretariado Parlamentar, admitidos nas décadas de
70 e 80, para que sejam enquadrados como servidores efetivos desta Casa, a partir do início da
vigência da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Para tanto, alegam, em síntese, que: 
estão abrigados pelo art: 243 da citada lei; - as funções que exercem são de caráter permanente
e não de confiança; - a legislação e a jurisprudência são pacíficas quanto ao pedido em exame.
Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se contrariamente ao pleito, senão por prescrição do
direito de requerer, por falta de amparo legal, e o fazem com base na Lei nO 8.112/90 (art.
110), na Constituição Federal (art. 37, 11; 41, § 1°, e art. 19, § 2° do A.D.C.T), na
Jurisprudência e Doutrina que mencionam. É o Relatório. II - PARECER. Preliminarmente...
reconheça-se a prescrição do direito de requerer dos interessados, a teor do art. 110, da Lei ~o o

8.112/90, que dispõe, verbis: "Art. 110.10 direito de requerer prescreve: I - em 5 (cinco) anos,
quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem
interesse patrimonial e créditos resultantes das relacões de trabalho; (grito nosso) n -em 120
(cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei." No mérito,
a condição de servidor estável é estabelecida pela Constituição Federal e pela Lei nO 8.112190,
nestes termos: CONSTITUICÃO: "Art. 37 (...). 1- (...); II - a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração." (...) "Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de concurso público. § 1° O servidor público estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em
que lhe seja assegurada ampla defesa."LEI N° 8.112/90. "Art. 90 A nomeação far-se-á: 1.- em
caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira; II - em
comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos." (..•) Art. 10. A
nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia "
habilitação em concurso público do provas ou de prova e títulos, obedecidos a ordem de
classificação e o prazo de sua validade." Dispõem também sobre a matéria o art. 19, § 20

, do
Ato das Disposições .Constitucionais Transitórias e o art. 243, §§ 1° e 20

, da Lei na 8.112/90,
assim: ADCT "Art. 19. Os servidores públicos civis da Vnião, dos Estados, do Distrito,
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Fep~r~l e dos MunicípiÇ)s, da administração direta,.autárquica e das fundações públicas, em
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e
que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados
estáveis no serviço público. § 10

( •••) § 20 O disposto neste artigo não se aplíca aos ocupantes
de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de
livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins dó caput deste artigo,
exceto se se tratar de servidor." LEI N° 8.112/90. "Art. 243. Ficam submetidos ao regime
jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes
da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações
públicas, regidas pela Lei n° 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, "exceto os contratados por prazo determinado,
cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. § 1°
Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam
transformados em cargos, na data de sua publicação. § 2° As funções de confiança exercidas
por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício
ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano
de cargos dos órgãos ou entidades na forma da leL" Do exame do pedido à luz dessas normas,
verifica-se que: I) são estáveis, ou efetivos, os servidores nomeados em virtude de concurso
público, condição não atendida pelo Secretário Parlamentar; 2) as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração são típicas do Secretário
Parlamentar, dado que o cargo que ocupam tem essa característica, a teor das normas internas
que disciplinam a matéría (Resolução n° 66/78, AM nO 28/76, AM n° 23/83, AM nO 85/88,
Res. n° 30/90, AM n° 3/91, AM n° 211191, AM nO 86/93, AM nO 72/97); 3) o servidor público
estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo,
no que difere do Secretário Parlamentar, gl.l~_é_demissívelad nutum, o que de resto caracteríza
o cargo comissionllcl9.. A} procedimento diverso dos referídos nos itens anteriores, permitido
nO contextõ "do -art. 19, do ADCT, excepciona "os ocupantes de cargos, funções e empregos de
confiança ou em comissão" e os "que a lei declare de livre exoneração...", próprios do
Secretário Parlamentar; 5) o art. 243, da Lei n° 8.112/90, diferentemente do art. 19, coput, do
ADCT, e este nos casos que menciona, não dá estabilidade no serviço públíco a servidor
ocupante de função comissionada, antes os inclui no regime jurídico instituído pelo referido
diploma, e transforma (§ 2°) as funções de confiança em cargos em comissão, na forma que
preceitua; Não obstante esses impedimentos de ordem legal, na esfera da jurisprudência o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrariamente a pleito da natureza do que se
examina (MS n° 20.933 -O - DF), deste modo: "EMENTA: Secretário parlamentar.
Estabilidac!p Prevista no art. 19, 'caput', do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Federal de 1988. Inexistência de direito." "Sendo o Secretário Parlamentar contratado para
emprego de confiança, não tem direito à estabilidade prevista no 'caput' do art. 19 do A.D.C.T.
da CF, de 1988, aplicando-sê~íhé a norma excepciQm~nte-do-pará.grafo 20 do mesmo
dispositivo. Mandado de Segurança indeféridõ~"-No-campo doutrinário, judicioso parecer do
Departamento de Pessoal (fls. 28-35) transcreve ensinamentos dos publicistas Hely Lopes
~eirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 4a ed., 1967) e JOSÉ CRETELLA Jr. (Curso de
Direito Administrativo, lIa ed., 1991), de que se destaca o trecho seguinte do primeiro autor
citado: "...a nomeação em caráter efetivo é a condição primeira para a aquisição da
estabilidade. A~,efetividade, embora se refira ao funcionário, é um atributo do cargo..." "Os
efetivos não são exoneráveis "ad nutum", qualquer que seja o seu tempo de serviço no cargo,
porque a nomeação com esse caráter traz ínsita a condição de permanência, enquanto bem
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sbrvirem à administração: Somente atravé!'".ge 'apuração j~dicia{. ou administrativa, ém que se
comprovem motivos ensejados da dispensa, é que se legítima a desinvestidura ao funcionário
efetivo. Não há confundir efetividade com estabilidade, porque aquela é uma característica de
nomeação, e esta é um atributo pessoal do ocupante do cargo, adquirido após a satisfação de
certas condições de seu exercício.11 No particular da argumentação dos pleiteantes
(requerimento anexo) de que a Comissão Diretora do Senado Federal, atendendo a
determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, procedeu ao enquadramento
de Secretários Parlamentares daquela Casa, entende esta Secretaria como bastante a resposta
da Coordenação de Legislação de Pessoal Estatutário da Câmara dqs Deputados (fls. 330/31),
assim: 11(•••) Referido material -em nada modifica o posicionamento desta Coordenação
expresso às fls. 28 a 35, uma vez que a Resolução nO 66, de 1978, criou 'funções de confiança"
de Secretariado Parlamentar, conforme se verifica às fls. 18, onde consta a redação correta da
Resolução, republicada no DCN de 05/04178. Em contrapartida, como bem .evidenciou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, CATÃO ALVES, Relator da Apelação no Mandado de
Segurança nO 92.01.00950-0IDF, em seu voto vencedor, o Secretário Parlamentar do Senado
Federal '~ão ocupa emprego de confiança porque o Ato da Comissão Diretora do Senado n°
12178 não criou emprego de confiança de Secretário Parlamentar, unicamente autorizou que o
Senador indicasse pessoa de sua confiança para o exercício da função, aRenas isso, nada mais,
mesmo porque, somente Resolucão do Senado Federal poderia criar cargos em comissão e
funções de confiança, o que não ocorreu na espécie.' (grifos. nossos)1I Para melhor
entendimento do tema, transcreva-se o art. 1°, da Resolução nO 66/78, verbis: "Art. 1° As
funcÕes de confianca de Secretariado Parlamentar serão exercidas por pessoal contratado sob
o regime da legislação trabalhista, aplicando-se-Ihes as normas que disciplinam o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e por servidores requisitados de quaisquer órgãos
públicos.11 (grifo nosso) Evidencia-se, das' informações processadas, que o Secretário

Parlamentar da Câmara dos Deputados - antes e depois da Constituição Federal ec··1988 
exerce funcão de-· ·confiam&; posteriormeh{(f transformada .em cargo comissionado,
conservando sempre a condição pecuiiar de livre nomeação e exoneração, própria desse tipo
de contratl;lção. Por ter essa característica fixada em lei, aplica-se-Ihe a exceção prevista no §
2°, do art. 19, do ADCT, supratranscrito. O mesmo entendimento, revela o processo, tem sido
negado pelo Judiciário ao Secretariado Parlamentar do Senado Federal, dado que naquela
Casa não houve a caracterização· explícita, em norma interna, de que dita categoria exerce
cargo de confiança. Esta Secretaria, ante todo o exposto, e considerando ainda a informação
do órgão de pessoal (fls. 35) de que IIpedidos idênticos ao ora examinado já foram objeto de
análise por esta Casa, com decisões denegatórias, tanto na esfera administra~iva quanto na
judiciária, tendo, inclusive, algumas decisões da Justiça Federal sido publicadas em Boletim
Administrativo (fls. 20 a 27), cabendo atenção especial a Sentença nO 249/93 - 18- Vara
Fe4eral- DF (fls. 22), prolatada no Mandado de Segurança n° 91.27351-1, impetrado contra
ato do Senhor Diretor-:Geralll , opina pelo indeferimento do pedido, por falta de amparo legal."
Discutido o assunto, a Mesa aprova o parecer supra, pelo indeferimento do pleito. f) Comando
Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Processo n° 10.268/96. Doação de equipamento
de ultrassonogr,afia. IITrata-se de solicitação do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, no sentido de que seja doado àquela coorporação equipamento de ultrassonografia da
Câmara dos Deputados , ora desativado em face da recente aquisição de outro aparelho com
~ursos suficientes ao atendimento das necessidades do Departamento Médico desta Casa.
Instado' a manifestar-se, o Departamento Médico informa que o referido ecógrafo, por
necessitar de reparos, encontra-se desativado, raião pela qual não se opõe à sua doação. A
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Diretoria-Geral, ao manifestar-se favoravelmente ao pleito, informa que, segundÇ) Laudo de
Avaliação de: fls.lO; o equipamento está estimado em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais), e que a matéria é disciplinada pelo art. 148 do Ato da Mesa 44/96, verbis: Art. 148. A
Alienação de bens da Câmara dos Deputados, devidamente justificada, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas: II - quando móveis dependerá
de avaliação prévia e de licitaçãO, dispensada esta nos seguintes casos: a) doação, permitida
exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e
conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Ante o
exposto, e considerando que foram cumpridas as formalidades exigidas pelo diploma legal e.
sobretudo, que está devidamente caracterizada a finalidade social da doação, esta Secretaria,
atendendo ao disposto no art. 11, do Ato da Mesa nO 63/97, submete o assunto ao exame da
douta Mesa, opinando favoravelmente à doação do aludido equipamento ao Comando Geral
da Policia Militar do Distrito Federal." A Mesa aprova o parecer supra. g) Requisição.
Processo nO 34.593/97 e anexos. Marlise Gonçalves Ilhesca. "O Senhor Presidente do
Senado Federal solicita seja colocada à disposição daquela Casa a servidora MARLISE
GONÇALVES 1LHESCA, Técnico Legislativo, ponto nO 3.925, para prestar serviços no
gabinete do Senador Leomar Quintanilha. Revela a instrução do processo que na forma de
entendimentos havidos entre esta Casa e o Senado Federal ficou acertada a cessão recíproca de
servidores, até o limite de 40 (quarenta), com ônus para o órgão de origem, e que no momento
encontram-se à disposição do Senado Federal 29 servidores. Os órgãos competentes da
administração da Casa manifestam-se favoravelmente à cessão da servidora, até 31.12.98, na
forma do pedido. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos
termos das informações e manifestações processadas." A Mesa aprova o parecer supra. h)
Prorrogação de requisição: 1) Processo n° 12.808/93 e anexos. Isis Cavalcanti Gomes. "O
Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogado o prazo de cessão, àquela Casa,
da servidora 1S1S CAVALCANTI GOMES, Técnico Legislativo, atribuição Adjunto
Parlamentar, ponto nO 4.951, para continuar prestando serviços no gabinete do Senador
Humberto Lucena. Revela a instrução do processo que referida servidora encontra-se cedida
ao Senado Federal desde maio de 93, com ônus para a Câmara dos Deputados, na forma de
entendimentos havidos entre as duas Casas do Congresso Nacional. Os órgãos competentes da

administração da Casa manifestam-se favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31.12.98.
nas mesmas condições anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do
pedido, nos termos das informações e manifestações processadas." A Mesa aprova o parecer
supra; 2) Processo n° 120.344(95 e anexos. Elir Cananéa Silva. "O Senhor Presidente do
Senado Federal solicita seja prorrogada a cessão, àquela Casa, do servidor da Câmara dos
Deputados ELIR CANANÉA SILVA, ponto n° 5.058, para, com ônus para o órgão de origem,
continuar prestando serviços no gabinete do Senador Gilvam Borges. Revela a instrução do
processo que o servidor encontra-se cedido ao Senado Federal desde 10.8.95, e que, na forma
de entendimentos havidos entre esta Casa e o Senado Federal ficou acertada a cessão recíproca
de servidores, até o limite de 40. Os órgãos técnicos da Casa manifestam-se favoravelmente à
prorrogação solicitada, até 31.12.98. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento
do pedido, nos termos das informações e manifestações processadas." A Mesa aprova o
parecer supra; 3) Processo nO 12.774/92 e anexos (127.045/97). Lêda Beatriz de Souza
Guedes. "O Senhor Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogado o prazo de cessão,
àquela Casa, da servidora LÊDA BEATRIZ DE SOUSA GUEDES, ponto n° 3.183, para, com
ônus para a Câmara dos Deputados, continuar prestarido serviços no gabinete do Senador
Carlos Wilson. O Diretor-Geral manifesta-se favoravelmente ao pedido de prorrogação, até
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31.12.98, nas mesmas condiçpes anterioreS, irrformando que o pleito' preenche as condições
para o seu 'deferimento, desde que a interessada não seja indicada para o exercí~io de cargo em
comissão, a teor do acordo de cessão recíproca de servidores existente entre as duas Casas do
Congresso Nacional. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos
termos das informações e da manifestação da Diretoria-Geral." A Mesa aprova o parecer
supra; 4) Processo n° 123.663/95 e anexos. Wankys Bezerra Gomes da Silva. "O Senhor
Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogado o prazo de cessão, àquela Casa, do
servidor WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA, ponto n° 4.677, para, com ônus para a
Câmara dos Deputados, continuar prestando serviços no gabinete do Senador Lúcio Alcântara.
O Diretor-Geral manifesta-se favoravelmente ao pedido de prorrogação, até 31.12.98, nas
mesmas condições anteriores, informando que o pleito preenche as condições para o seu
deferimento, desde que o interessado não seja indicado para o exercício de cargo em
comissão, a teor do acordo de cessão recíproca de servidores existente entre as duas Casa do
Congresso Nacional. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo acolhimento do pedido, nos
termos das informações e da manifestação da Diretoria-Geral." A Mesa aprova o parecer
supra; 5) Processo n° 121.201/95 e anexos. Maria de Fátima Ramos Aragão. "O Senhor
Presidente do Senado Federal solicita seja prorrogada a cessão, àquela Casa, da servidora da
Câmara dos Deputados MARIA DE FÁTIMA RAMOS ARAGÃO, ponto nO 4.569, para, com
ônus para o órgão de origem, continuar prestando serviços no gabinete do Senador Carlos
Wilson. Revela a instrução do processo que o servidor encontra-se cedido ao Senado Federal
desde 12.7.95, e que, na forma de entendimentos havidos entre esta Casa e o Senado Federal
ficou acertada a cessão recíproca de servidores, até o limite de 40. Os órgãos técnicos da Casa
manifestam-se favoravelmente à prorrogação solicitada, até 31.12.98, nas mesmas condições
anteriores. Esta Secretaria, ante o exposto, opina pelo deferimento do pedido, nos termos das
informações e manifestações processadas." A Mesa aprova o parecer supra. Prosseguindo, a
Mesa toma conhecimento do processo nO 32.990/97, que encaminha cópia do Relatório dos
Trabalhos da 98& Conferência Interparlamentar, realizada no Cairo, no período de 11 a
16.9.97. Em seguida. o Senhor l° Secretário submete aos seus pares seu parecer às emendas,
de Plenário, Modificativa de n° 1 e Aditiva de nO 2 ao PRC nO 125/97, da Mesa, que "dispõe
sobre a designação por acesso a funções comissionadas ~o Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados": I - Relatório. Tendo sido incluído na Ordem do Dia, para discussão, o Projeto de
Resolução nO 125, de 1997, que "dispõe sobre a' designação por acesso a funções
comissionadas do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados", foi o mesmo objeto de duas
emendas, a primeira de autoria dó nobre Deputado José Machado, Líder do PT, e a segunda de
autoria do Deputado Paulo Bernardo, também da Bancada' do Partido dos Trabalhadores. A

Emenda nO 1, modificativa, limita em dois anos a permanência de profissionais ocupantes de
cargo de nível médio no exercício de funções comissionadas de direção e assessoramento.
Esse limite corresponde ao prazo estabelecido no parágrafo único, também introduzido pela
Emenda, par~ a realização de concurso público' destinado ao provimento de cargos de nível
superior. Na justificação, aborda o Parlamentar o envelhecimento da força de trabalho da
Câmara dos Deputados e a premente necessidade de realização de concurso para renovação
dos Quadros de Pessoal, sobretudo diante do número significativo de aposentadorias. A
Emenda nO 2, aditiva, trata da designação para as funções comissionadas de Diretor da
Assessoria Legislativa e de Diretor da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, que
proPõe recaiam exclusivamente sobre ocupantes dos cargos de Assessor Legislativo e/ou
Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira, assegurado o retomo, quando da dispensa, à
função anteriormente ocupada. É o Relátório. II - Voto. A Emenda n° 1 é dificilmente
exeqüível, porquanto a implantação do Plano de Carreira da Casa encontra-se em suspenso,
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enquanto tramita
6

• ne Siípremb -Tríbunal Federal Ação de 'Inconstitucionalidade, contra
dispositivos da Resolução nO 21, de 1992; proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Em assim
sendo, não dispondo a Casa de um Plano de Carreira definitivo, não tem condições de abrir
concursos para provimento de cargos integrantes do mesmo, a menos que a manifestação final
da Suprema Corte venha em tempo hábil. Aliás, o objetivo do Projeto de Resolução em estudo
é exatamente o de suprir essa lacuna até que a Casa tenha condições de implantar seu Plano de
Carreira. Outro aspecto a ser considerado são as Reformas atualmente em tramitação no
Congresso Nacional, sobretudo a Reforma Administrativa, que podem vir a demandar uma
orientação inteiramente diversa à problemática de recursos humanos ·no· âmbito da
Administração Pública. Daí a inconveniência de admitir-se pessoal para provimento de cargos
integrantes da atual estrutura de carreira, que é, inclusive, direcionada ao Regime Jurídico
Único. A possibilidade de admissão de pessoal em regime diverso, inclusive com a
terceirização de atividades que não integrem as Carreiras Típicas de Estado, recomendam que
não se proceda a aumento de pessoal efetivo antes que 0_ novo ordenamento jurídico seja
definitivamente estabelecido a nível constitucional e de legislação complementar. Quanto à
segunda Emenda, versa a mesma matéria que já se encontra disciplinada nas Resoluções n°
52, de 1973, nO 32, de 1976, e nO 48, de 1993, quanto às funções de Consultor e Assessor.
Sendo o Diretor de Assessoria ocupante de um cargo de confiança do Presidente da Câmara
dos Deputadós, nào pode ficar jungido a uma reserva de contingente, como especificado na
Emenda. É sabido, em termos de administração que o técnico deslocado para função gerencial
tende, necessariamente, a perder em qualificação técnica à medida em que cresce em
habilidades gerenciais. A oportunidade de deslocamento de pessoal técnico, altamente
especializado, para o desempenho de atividades de gestão administrativa deve ser analisada,
no momento de decidir, atendendo a todas as circunstâncias que limitem ou ampliem as
alternativas de recrutamento pela autoridade competente. Em face do exposto, opino pela
rejeição das Emendas, uma vez que não trazem contribuição que resulte aprimorar o texto
original da proposição. ". Analisadas as emendas, a Mesa resolve aprovar o parecer
supr&citado, com voto contrário do Deputado Paulo Paim. Dando prosseguimento, a Mesa
resolve: a) conceder vista dos seguintes processos: 1) n° 119.444/97, ao Senhor 2°
Vice-Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, de interesse de Gladys Pessoa de
Vasconcelos, referente à consulta formulada sobre acumulação de cargos, ; 2) n° 112.463/97,
ao Senhor 4° Secretário, Deputado Efraim Morais, de interesse do Deputado Elias Murad, que
requer providências ao cumprimento das disposições regimentais coercitivas do ato de fumar
nos recintos fec:lados desta Casa. b) baixar os seguintes Atos da Mesa - que vão publicados ao
final da ata -: 1) n° 77, de }997, que "altera a tabela de cargos e funções dos Gabinetes de
Membros da Mesa"; 2) n° 7(8, de 1997, que "altera o anexo do Ato da Mesa n° 34, de. 13 de
março de 1996 e dá outras 'providências". Interrompendo os trabalhos, o Senhor Presidente
comunica a necessidade de se ausentar em razão de compromisso anteriormente marcado,
assumindo a presidência da reunião o Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes.

V - PAUTA DO SENHOR 3° SECRETÁRIO: Sua Excelência apresenta anteprojeto de
Resolução, que "dispõe sobre medidas de prevenção a acidentes de trabalho de servidores da
Câmara dos Deputados", no seguinte teor: "A Câmara dos Deputados decreta: Art. Io Para
efeitos desta Resolução e face ao que dispõe o art. 212 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, considera-se acidente de trabalho aquele sofrido por servidor da Câmara dos
Deputado~, .e a serviço desta, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
correspondente às atribuições do cargo exercido. § 10 A Câmara dos Deputados é
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responsável pela adoção e uso das medidas êoletivas e individuais d~ proteção e segurança
da' saúde do servidor. § 2° É facultado às entidades representativas dos 'servidores a
fi~calização é o acompanhamento das medidas que se refere o § I ° deste artigo. § 3°
Equipara-se a acidente de que trata o caput deste artigo o dano: I - decorrente de agressão
sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo; II - sofrido no percurso da
resistência para o trabalho e vice-versa; m - decorrente de doença profissional, assim
entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada
atividade; IV - decorrente de doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relacione diretamente; V - decorrente de acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do servidor, para redução ou
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a
sua recuperação; VI - decorrente de acidente sofrido pelo servidor, mesmo que fora do local e
horário de trabalho, à serviço da Câmara dos Deputados. Art.2° O dano decorrente de acidente
será diagnosticado pelo serviço médico da Câmara dos Deputados, ou por serviço médico de
instituição privada. § 1° Uma vez constatada a incapacidade para o serviço decorrente de
acidente de serviço, a Câmara dos Deputados afastará o servidor das atividades, na forma do
art. 211 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. § 2° É facultado ao servidor acidentado,
seus dependentes, a entidade sindical competente, ou o médico responsável, acompanhar as
providências adotadas pela Mesa da Casa. Art. 3° Considera-se como dia do acidente, no caso
de doença profissional ou do trabalho, a data de início da incapacidade laborativa para o
exercício da atividade habitual, ou do dia da segregação compulsória, ou o dia em que for
realizado o diagnóstico, valendo pare este efeito o que ocorrer primeiro. Art. 4° A Câmara dos
Deputados custeará todos os gastos médicos do servidor em casos decorrentes de acidentes de
trabalho. Art. 5° A jornada de trabalho do servidor que exerce atividade ininterrupta, que exija
esforço repetitivo, não deverá ser superior a 6 (seis) horas diárias. Parágrafo Único. Ajornada
diária de trata o caput deste artigo terá, a cada hora de trabalho, intervalo de 10 (dez) minutos.
Art. 6° A servidora que se encontrar em estado gravídico não será obrigada a trabalhar em
terminais de vídeo. Parágrafo Único. A Mesa da Câmara dos Deputados, em comum acordo
com a servidora, procederá a transferência temporária desta, que perdurará até o seu retorno às
atividades normais. Art. 7° Para efeitos de prevenção de acidentes de trabalho, a Mesa da
Câmara dos Deputados obriga-se a realizar exames médicos periódicos, a cada ano, em seus
servidores. §lo Os servidores que exercem atividades em plenários, na biblioteca, ou
relacionadas à segurança, à informática, à taquigrafia, à reprografia, à marcenaria, à
carpintaria, à manutenção elétrica, à manutenção das instalações da Casa, ou outras que
ofereçam riscos à saúde e à vida, exames médicos semestrais, observadas as especificidades
de cada atividade, e considerando a literatura médica e epidemiológica. § 2° Os exames de que
tratam o caput deste artigo serão realizados pelo serviço médico da Casa. § 3° Os resultados
dos exames médicos ficarão à disposição dos servidores, e quando se tratar das funções
previstas no §1° deste. artigo, ficarão a disposição também das entidades sindicais
representativas dos servidores. Art. 8° Fica vedada a instalação de equipamentos e
maquinários nas instalações da Câmara dos Deputados que afetem o meio ambiente. § 1°
Apenas será permitida a instalação de que trata o caput deste artigo se apresentado estudo
detalhado de impactos ambientais e comprovada a inexistência de efeitos danosos ao meio

ambiente e à saúde humana. § 2° Enquadra-se neste artigo os equipamentos de raio-x
instalados nas portarias e instalações da Casa, para efeito de detectar metais. Àrt. 9° A Câmara
dos Deputados obriga-se a realizar, periódica e regularmente, ao menos uma vez por ano,
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análisesergoriômicas em átividádes que exijam esforços repetitivos dos seividores.§ 10 Os
~quipamentos e mobiliários, utilizados pelos servidores em seus ambientes de trabalho, devem
ser ajustados do ponto de vista ergonômico, de fonna que sejam eliminadas situações
inadequadas. § 20 É vedada qualquer fonna de gerenciamento de recursos humanos visando
incentivos à produtividade, que desconsidere seus reflexos sobre a saúde dos servidores. Art.
10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Este Projeto de
Resolução visa corrigir uma inegável omissão que vem se verificando no serviço público: a
regulamentação de nonnas preventivas de acidentes do trabalho, aí incluídas as doenças do
trabalho e profissionais. O servidor que sofre danos à saúde em função da sua atividade
laboral deve gozar de tratamento diferenciado. Neste sentido, ao definir as situações em que
ocorrem os acidentes, tem-se um enquadramento para as hipóteses de aposentadoria com a
totalidade de vencimentos, diferentemente da aposentadoria proporcional em casos de doenças
comuns que invalidem o servidor. Outro aspecto refere-se aos exames médicos periódicos em
servidores que exercem atividades em alguns setores específicos. É o caso, por exemplo, dos
taquígrafos, telefonistas e digitadores, que repetem certos movimentos continuamente durante
a jornada diária, criando um cenário propício à geração de lesões de esforço repetitivo, como
aliás já vem ocorrendo. Um outro exemplo é o setor de apoio ao plenário da Câmara, seja pelo
stress pennanente durante as sessões, seja pelo eventual nível de ruído. Também devem ser
vistas com cuidado as atividades que obrigam o trabalhador a contatos com fuligens de
madeira e materiais similares, como carpinteiros, marceneiros e pedreiros. Por fim, incluem-se
nas categorias passíveis a infortúnios laborais o eletricista, o operador de máquinas de
reprografia e o agente de segurança, pelo fato de ter sido instaiado, nas portarias de acesso a
Câmara dos Deputados, equipamentos a base de raio-x, sem qualquer controle ou cuidados
preventivos. Incluam-se ainda aqueles que laboram em arquivos e bibliotecas que mantêm
contato pennanente com poeiras e fungos em papéis. A fim de evitar a ocorrência de doenças
relacionadas ao' trabalho, o projeto preocupa-se em fixar nonnas internas, a base de
regulamentos aplicados que vêm sendo editados por órgãos especializados e por instrumentos
nonnativos. Outrossim, é necessário dispositivo que proteja a servidora grávida, submetida a
riscos quando em atividade laboral em terminais de vídeo. Mesmo sentido, em especial, deve
ter a nonna no que se refere aos que trabalham submetidos a esforços repetitivos, através de
jornada diária reduzida e com intervalos intra-jornada." Analisada a matéria. a Mesa resolve
~nvi!U" cópia do mesmo para os membros da Mesa e para a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) para apreciação. A seguir, a Mesa toma conhecimento do Relatório dos
despachos dessa Secretaria: "Encaminho a Vossa Excelência e à Douta Mesa. relatório dos
processos despachados pela Terceira-Secretaria, no período de 16/10/97 a 11/12/97 conforme
segue: a) Justificativas de Faltas - Atestado de Junta Médica Oficial. De acordo com o DL
07/95, art. 4°, parágrafo 4° e do art. 236 do Regimento Interno, com ressarcimento financeiro:
(Deputado ~ Período) Albérico Filho ~ 26/10 a 1°/11/97; Alberto Goldman - 06 e 07/11/97;
Alceste Almeida- 28/10/97; Alceste Almeida - 02 a 05/12/97; Alceste Almeida - 09 e
10/10/97; Alcides Modesto - 23/10 a 07/11/97; Álvaro Valle - 03 a 21/11/97; Alzira Ewerton
30/09 a 03/10,07 a 09 e 14/10; Alzira Ewerton - 09/12/97; Alzira Ewerton - 28 e 29/10,06 a
13/11/97; Anivaldo Vale - 29 e 30/10/97; Antônio dos Santos - 10 a 14/11/97; Antônio Feijão
- 04 a 06/11/97; Armando Costa - 07 a 10/10/97; Ary Kara - 16,24 e 25/09/97 e 02/10/97;
Augusto Farias - 27 a 31/10/97; Augusto Farias - 17 a 26/11/97; Benedito Guimarães 
26/08/97; Benedito Guimarães - 09/09 e 14/10/97; Benedito Guimarães- 03 a 05/11/97;
Bonifácio de Andrade - 02, 22/10 e 04/11197; Candinho Mattos - 02/12/97; Carlos Alberto 
15 a 31/10/97; Carlos Nelson -30/10aI3/11/97;Ces~B'andeira - 23, 28 a 30/10/97;
Cidinha Campos - 27 a 31/10/97; Cidinha Camnos - ló e 02/10/97; Cidinha Campos -
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23Jio/97; Ciro Nogueira,- 05·a 07/11197;, Clát!dio Chaves ~. 09 e 10/10/97; 'Cláudio Chaves ..

12 e 13/11/97; Cleonâncio Fonseca - 22 e 23/10/97; Cleonâncio Fonseca - 08 e 09/10/97;
Dalila Figueiredo - 05/12/97; Dolores Nunes - 28 a 30/10/97; Domingos Leonelli - 20 e
21110/97; Edison Andrino - 02/10/97; Edson Silva - 28/10 a 11/11197; Elcione Barbalho 
27 a 29/10/97; Elcione Barbalho - 22/10 e 20/11/97; Eliseu Moura - 09 a 25/09/97; Euler
Ribeiro - 11/11197; Fátima Pelaes - 28/10 a 06/11/97; Fátima Pelaes - 29/09 a 05/10/97;
Fausto M. Martello - 23 a 28/10/97; Fausto M. Martello - 09 a 18/10/97; Fernando Ferro - 03
e 04/12/97; Feu Rosa - 07/08/97; Firmo de Castro - 23110/97; Flávio Palmier da Veiga - 05 a
07/11197; Flávio Palmier da Veiga - 18 a 21/11/97; Gerson Peres - 13/11/97; Gerson Peres 
21110 e 03 a 07/11/97; Gerson Peres - 06 a 10/10/97; Gilvan Freire - 05e 06/08/97; Hélio
Bicudo - 30/09 a 02/10/97; Hélio César Rosas- 19/11197; Hugo Rodrigues da Cunha - 06 a
21111197; Itamar Serpa - 06 e 13/11197; Itamar Serpa - 20 a 26/10; Jayme Santana- 14 a
16/10/97; João Carlos Bacelar - 04/11197; João Faustino - 26/11 a 10/12/97; João' Faustino 
12/10 a 25/11/97; João Mellão Neto - 29/09 a 19110/97; João Natal- 2711 O a 06/11197; João
Paulo Cunha- 24/07 e 04/11/97; João Thomé Mestrinho-04/11 a 03/1Z197; João Thomé
Mestrinho - 14 a 16 e 23 e 28/10/97; João Thomé Mestrinho - 01 a 03/12/97; João Tota 
30/10 a 08/11197; Jorge Tadeu Mudalen - 13/11197; José Aldemir - 17 a ~4/1O/97; José
Augusto da Silva Ramos - 08 alO e 21110/97; José Augusto da Silva Ramos - 06/11197; José
Chaves- 30/09 a 02/10/97; José Chaves - 23 e 28/10/97; José Egydio - 07 a 09/10/97; José
Priante- 04 a 06/11/97; José Thomaz Noná - 03 a 06/11/97; Jovair Arantes - 15 a 17/10/97;
Júlio César - 28/10/97; Lael Varella - 23 a 30/10/97; Lamartine Posella - 06 a 09 e 23 a
24/10/97; LídiaQuinan-13 a 20/10/97; LímaNetto- 28 a 30/10/97; Luis Barbosa - 29/09 a
03/10/97; Luiz Buaiz- 13/11197; Luiz Carlos Hauly - OS e 09/10197; Luiz Dantas - 10 a
29/11197; Luiz Dantas - OI a 15/12/97; Luiz Fernando - 30109 a 02/10/97; Luiz Fernando - 04
a 13/12/97; Maluly Neto - 08 e 09/10/97; Márcia Marinho - 22,23 e 28/10/97; Márcia
Marinho - 08/11/97; Márcia Marinho - 20/11/97; Márcia Marinho -,25 a 27/11/97; Maria da
Conceição Tavares - 01 a 02/12/97; Maria da Conceição Tavares - .18/11 a 02/12/97; Maria
Valadão - 02,23 e 28/10/97; Maria Valadão - 04,16 a 18 e 25109/97; Marilu Guimarães - 09,
14 e 15/10/97; Mário Cavalazzi - 06 a 10/10/97; Mário Martins- 07 a 09/10/97; Marquinho
Chedid - 26/08/97; Mauro Fecury - 21 a 23 e 28 a 30/10/97; Max Rosenmann - 28 a 30/10/97;
Moisés Bennesby - 02 a 04/12/97; Mussa Demes - 10 a 14111197; Nan Souza - 19/11197; Nan
Souza 28 a 30/10/97; Nan Souza - l° e 02/10/97; Nan Souza - 11 a 13111/97; Neif Jabur 
16/10/97; Nelson Otoch - 21 a 23/10/97; Neuto De Conto - 17/11 a 02/12/97; Neuto de Conto
- 01 e 02/12/97 ; Nicias Ribeiro - 01, 02 e 28/10/97; Noel de Oliveira - 15 e 16/10/97; OsmÍI
Lima - 20 a 27/11/97; Osmir Lima - 03 a 07/11197; Padre Roque - 01 a 15/12/97; Paulc
Cordeiro - 02 a 05/12/97; Paulo Lima - 18/11/97; Pedrinho Abrão - 31/08 a 29/09/97:
Philemon Rodrigues - 22/09 a 24/10/97; Philemon Rodrigues - 04/09/97; Raquel Capiberibe
13/10 a 1°111197; Raquel Capiberibe - 28/09 a 02/10/97; Raul Belém - 01 e 02/10/97; Remi
Trinta - 22/09 a 26/09/97; Remi Trinta - 27/10 a 14/11/97; Renan Kurtz-l0/07/97; Renar.
Kurtz- 28/10 a 1°/11197; Renato Johnsson - 16 e 17/10/97; Renato Johnsson - 27/10 ~

07111197; Ricardo Rique - 02112/97; Roberto Balestra - 12 a 20/09/97; Roberto Brant·
19/08/97; Roberto Fontes - 03 a 05/12/97; Roberto Pessoa - 02 e 16/10197; Roberto Rocha·
14, e 28/10/97; Roland Lavigne - 01 e 02110/97; Roland Lavigne - 21 a 23/10/97; Romme'
Feijó - 21 e 22/10/97; Ronaldo Santos - 26 e 27/11/97; Rubem Medina - 07 a 14/12/97
Rubens Cosac- 01 a 15/12/97; Salomão Cruz - 27 a 31/10/97; Sandro Mabel- 16 a 28/10/97
Saraiva Felipe - 27 e 28/10/97; Sebastião Madeira - 04 e 05/12/97; Silvio Abreu -07 l

28/10/97; Silvio Pessoa - 03 a 05/12/97; Silvio Torres - 24 e 25/11/97; Simão Sessim
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21110/97; Tà1vane Al9uquerque - Ol a 11/12/97; TeIma de Souza - .r 1 aI3/11/97; Telmadt
SOuza -':30/09197;"Tetê Bezerra "'·24 a 29/10/97; 'Tilden Santiago - 01 a 06/12/97; TildeI
Santiago - 04/11 a 06/12/97; Udson Bandeira - 08/07 e 28/08/97; Ushitaro Kamia - 26
27/11/97; Ushitaro Kamia - 08 a 17/09 e 23 a 25/09/97; Ushitaro Kamia - 04 a 06/11/97
Ushitaro Kamia - 10 a 20/11/97; Ushitaro Kamia - 23 a 30/10/97; Valdomiro Meger - 30/0Y ~

02110/97; Vicente André Gomes - 11 a 27/11/97; Vicente André Gomes - 07 a 09 e 28 ,

30/10/97; Vicente André Gomes - 06 e 07/08 e 10,11,24 e 25/09/97; VVelinton Fagundes - 28 a
30/10/97; Wigberto lartuce - 04 a 06/11/97; Wigberto Tartuce - 08, 22 e 28/10/97; Wilson
Bl'aga - 05 e 06/11~7; Wilson Cunha - 21 a 23/10/97; Zila Bezerra - 16 a 23/11/97. b)
Af~tamento do País - Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno: (Deputado 
Período) Augusto Viveiros - 23 a 28/10/97; Dilson Sperafico - 15 a 20/10/97; Lamartine
PoselIa - 19/12/97 a 05/01/98; Marcus Vicente - 07 a 11/11/97; Roberto Campos - 07 a
10/11197. c) Justificativa de Faltas - Em atendimento ao Inciso I do art. 2° do Ato da Mesa
100/94. (Deputado - Período): Domingos Leonelli - 01 e 02/12/97; João Carlos Bacelar - 10 e
11/11/97; loão Carlos Bacelar - 14 e 28/10/97. d) Justificativa de Faltas - Em atendimento ao
art. 235,Inciso lU do Regimento Interno. LIP (Deputado - Período): Bosco França - 09 a
12/12/97; Cunha Bu~no - 27/11/97. Com a palavra, o Senhor 4° Secretário menciona o
processo de nO 116.919/97, da Coordenação de Habitação, referente ao inventário de bens das
residências funcionai&: "Trata o presente processo do inventário dos bens que guarnecem as
unidades residenciai~ funcionais ocupadas pelos Senhores Deputados, que, segundo o
Departamento de Maierial e Patrimônio deverá ser realizado pela Coordenação de Habitação
no período de 1° a 30 de novembro de cada ano, mas, como esta não dispõe de servidores
suficientes para a sua execução em tão curto prazo propõe seja ele executado pelos respectivos
ocupantes, no que está de acordo o Diretor-Geral. Nos termos da alínea "d" do inciso V do art.
3° do Ato da Mesa n° 63, de 1997, compete à Coordenação de Habitação "realizar o inventário
anual do material permanente que guarnece os apartamentos funcionais". Por outro lado, no
art. 36 do mesmo Ato está escrito que "0 inventário fisico anual será realizado pelas unidades
administrativas no período de 1° a 30 de novembro, observadas as normas editadas pelo
Departamento de Material e Patrimônio". Ora, sendo as residências funcionais unidades
administrativas, de acordo com o inciso X do art. 4°, do referido Ato, vislumbra-se aparente
superposição para o cumprimento de uma mesma obrigação por parte de diferentes
responsáveis; de um lado a Coordenação de Habitação e de outro os Senhores Deputados
ocupantes das unidades funcionais, estes por força do inciso VII do art. 19 do citado Ato. Isto
se mostra inadequado, máxime, na hipótese de apuração de eventual culpabilidade. A par
disto, a alínea "b" do inCiso v do art. 3° do Ato ,da Mesa n° 63/97, estabelece que a
Coordenação de Habitação deve "providenciar, quando da devolucão de apartamento
funcional, o inventário dos bens móveis pertencentes à Câmara dos Deputados, encaminhando
seu resultado à Coordenação de Patrimônio para conferência" (grifos acrescidos). Sendo
assim, e como não haverá prejuízo algum para a Câmara, dado que, no caso de avaria ou
desaparecimento, haverá sempre a possibilidade de indenização, com base no art. 25 do
mesmo Ato, a proposta é por que seja mantido o inventário dos bens das residências
funcionais apenas quando da devolução do imóvel pelo seu respectivo ocupante." AnllIisado o
parecer, a Mesa o aprova. O Senhor 2° Secretário, Deputado Nelson Trad, aduz a situação de
desaparecimento do Processo n° 50.388/94, de interesse de Samuel Malheiros, referente à
incorporação de vantagem pessoal. Entretanto, já com peças principais encaminhadas pelo
interessado, a Mesa resolve restaurar o referido processo, enviando-o ao Senhor 10 Secretário.
Solicitando a palavra, o Senhor Diretor-Geral expõe o parecer favorável do órgão técnico da
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Casa ao Processo n° 127.497/97, referente.ao pagamento de despesas com transporie do corpo
do ex.-parlamentar, Deputado João Natal. A Mesa resolve aprová-io por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, às 18:00rf0ras, o s~91I--p/e~te declara encerrada a prese~t~
reunião. E, para constar, eu, I~ 1.CVrJ . , , Secretário-Geral da Mesa, lavrei a
presente ata que, após assinadarelo Serl0r Presidente, vai à publicação.

!

~\'v~-
MICH LrEMER

Pre idente

ATO DA MESA N°, 1~ DE 199-}

Altera o anexo do Ato da Mesa nO 34, de 13 de março
de 1996 e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições
resolve:

Art. 10 Fica o anexo do Ato da Mesa nO 34, de 13 de março de
1996, acrescido de 4 (quatro) cargos de Ass~ente Técnico de Gabinete,
CNE-09, alocados à Secretaria-Geral da Mesa e Diretoria-Geral.

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão
à conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados.

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publi,cação.
Art. 40 Revogam-se as diposições em contrário.

Sala de Reuniões, em nde~~ 1997.

'ffMI~TEMERt} p;7eSinte
/ .~
~.
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A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

~.

\ iJ~<' ~ 'NH~ i

\...: ) ,~l •

<,/ .. 1,,\ i

;;.' ~. .;IPV \
/ Jlih(VV

-<,rl~,Lf ATO DA MESA N° H ,DE 1il97

(:~'FJd ' Altera a tabela de
- funções dos Gabinetes

da Mesa.

\

cargos e
de Membros

no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. la A tabela de cargos e funções dos
gabinetes de Membros da Mesa a que se referem os Atos da Mesa
nas 16, de 1995 e 34, de 1996, passam a vigorar na forma do
anexo a este Ato.

Art. 2a As despesas decorrentes do disposto
neste ato correrão à conta das dotações orçamentárias da câmara
dos Deputados.

Art. 3a Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4a Revogam-se as disposições em contrário.

cAMARA DOS DEPUTADOs,emJ.A de cl.trfrt1&u:1e 1997.



ANEXO

ATO DA MESA N° +1- ,DE 1997

Presidência Primeira Segunda Primeira Segunda Terceira Quarta Suplência

Vice- Vice- Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria

Presidência Presidência

Assistente 14 13 13 13 13 13 13 20

Técnico de

Gabinete

Assistente de 3 2 2 2 2 2 2

Gabinete

Auxiliar 7 2 2 5 2 2 2

-
Ajudante "A"

,
4 3 3 3 3 3 3 2

Ajudante "B" 3 2 2 2 2 2 2 4

TOTAL 31 22 22 25 22 22 22 26
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ATO DA MESA no) 76, de 1997

Sábado 13 41883

Disciplina o cálculo e a cobrança de

débitos junto à Câmara dos Deputados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 10 Constitui débito junto à Câmara dos Deputados:

I - o prejuízo comprovadamente causado por parlamentar, servidor ou

terceiros ao erário ou ao patrimônio da Casa, em decorrência de ato doloso ou

culposo;

11 - a percepção 'de crédito, cota ou pagamento, a qual9uer título, ~ue venha

a ser considerado indevido;

111 - a irregularidade ou omissão na prestação de contas;

IV - o montante ou o saldo de diárias e passagens concedidas para viagem

a serviço, que eventualmente venha a ser cancelada ou interrompida.

Parágrafo único. Uma vez apurado o débito, o responsável será oficialmente

comunicado do fato e informado da data limite para sua regularização.

Art. 20 O débito de responsabilidade de ex-deputado ou de terceiros será

atualizado monetariamente, pela variação da UFIR ou outro indice que vier a

substituí-Ia. a partir da data do evento ou, na impossibilidade de identificá-Ia, a partir da

data do conhecimento do fato.

§ 10 Não sendo quitado até a data estipulada, o débito será acrescido de

juros de mora à razão de um por cento ao mês-calendário ou fração, e após esgotadas

as providências administrativas, será objeto de Tomada de Contas Especial, nos

termos da legislação viÇJente.



41884 Sábado 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

§ 29 No caso mencionado 'no inciso'lH eo-aH. ~ 0; a incidência de juros e a

atual:zaçã~ dar-se-ão a partir da data do recebimento dos recursos.

Art. 3° Ao servidor da Casa e ao deputado em exercicio do mandato ou

afastado com opção de vencimentos pela Câmara aplica-se o disposto no art. 46 da

Lei n° 8.112, de 1990.

§ 1° No caso de deputado afastado ·sem ônus para a Câmara, o saldo de

acerto de contas de que seja credor poderá. ser utilizado para ,a càmpensação dos

débitos registrados em seu nome.

§ 2° Excluem-se do beneficio previsto no caput deste artigo os débitos de

que tratam o § 2° do art. 6° do Ato da Mesa n° 24, de 1983, e o art. 2° do Ato da Mesa

n° 23, de 1991, bem como os relativos aos incisos 111 e IV dó art. 1° deste Ato.

Art. 4° Quando se tratar de desaparecimento ou avaria de bens patrimoniais,

o débito será calculado levando-se em conta o valor de mercado do bem novo ou o

valor atualizado de sua aquisição, aplicando-se, em ambos os casos, uma taxa de

depreciação residual de dez por cento ao ano, no caso ctá mobiliário e equipamentos

em geral.

§ 1° A taxa de depreciação de que trata este artigo é válida exclusivamente

para os fins previstos neste Ato, e será considerada, para efeito de cálculo, somente

até a data do evento ou, na impossibilidade de identificá-Ia, até a data do

conhecimento do fato.

§ 2° Os veículos serão avaliados objetivamente, de acordo com os preços

de mercado e com indicadores de publicações especializadas.

§ 3° As obras de arte, antiguidades e livros não sofrerão depreciação.

§ 4° O responsável pelo extravio ou avaria do bem poderá, num prazo de

trinta dias após o conhecimento do fato, optar pela reposição do bem, ficando a
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aceitação do mesmo condiciona<;la a parecer técnico do Departamento de Material e

Patrimônio, auxiliado por outros setores da Casa, quando necessário.

§ 5° Em nenhum caso a indenização será inferior a 10% (dez por cento) do

valor do bem novo.

§ 6° Após regular processo de identificação, o Diretor-Geral autorizará a

baixa do bem no regIstro do Sistema Patrimonial, nos seguintes casos:

I) após a cobrança do responsável, observado o disposto no § 7°;

11) quando não for possivel a identificação do responsável.

§ 7° Não obstante a baixa do bem" sem o devido ressarcimento, a

responsabilidade do devedor permanecerá registrada contabilmente, a cujo pagamento

continuará obrigado, até o julgamento do processo pelo Tribunal de Contas da União e

a quitação do débito.

Art. 5° O débito de ex-deputado, desde que não objeto de Tomada de

Contas Especial, poderá ser parcelado em até seis pagamentos mensais e

conse,cutivos, aplicando-se, em cada p.arcela, atualização monetária e juros de mora

de um por cento ao mês-calendário ou fração.

§ 1° Excluem-se do benefício previsto no caput deste artigo os débitos de

que tratam o § 2° do artigo 6° do Ato da Mesa n° 24, de 1983, e os relativos aos

incisos 111 e IV do art. 1° deste Ato.

§ 2° A inadimplência no 'pagamento de qualquer parcela enseJara o

cimcelamento automático do parcelamento e ó vencimento de todas as parcelas

futur'1s.

§ 3° O Diretor-Geral definirá os critériôs decorrentes da aplicação do

disposto no caput deste artigo.
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Art. 6° Somente após esgotadas as providências .a~ministrativas com vistas

ao ressarcimento dos débitos será "instauràda fomada de contas -especial e. desde

logo. encaminhada ao Tribunal de Contas da União. para julgamento. quando o valór,
do dano atualizado monetariamente. acrescido dos encargos legais. for superior à

quantia para esse efeito fixada anualmente por aquele Tribunal.

Parágrafo único. Quando o débito for de valor inferior à quantia mencionada

no caput deste artigo. a tomada de contas especial será elaborada de forma

simplificada. por meio de demonstrativo. e anexada ao processo da tomada de contas

anual do ordenador de despesa, para julgamento em conjunto.

Art. 7° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as

disposições em contrário.

Sala de Reuniões, em 11 de dezembro de 1997.

~"
~doMIC~ER
-"''''-~sidente

ATO DA MESA nO 75, de 1997

Altera o § 2° do art. 2° do Ato da Mesa

nO 70, de 1997.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições,

RESOLV E:
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Arj.. ~q·O§··20· do art. 2° do Ato da Mesa nO 70, de 1997, passa a·t~r.a

seguinte redação:

lt§ 20 Para efeito de utilização. em caráter excepcional, da faculdade contida

no inciso I do art. 2°. as Assessorias Parlamentares dos órgãos da administração

direta, indireta e fundacional serão previamente credenciadas pela Liderança do

Governo, aproveitando-se, inclusive, lista de credenciamento já formalizada na 1

Secretaria da Mesa; as Representações dos Governos dos Estados e do Distrito'

Federal, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais sUp'eriores, o Tribunal de Justiça do

Distrito Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal,

mediante oficio dirigido ao Presidente da Câmata dos Deputados, cabendo à

Secretaria-Geral da Mesa o controle da formalização dos credenciamentos; e os

representantes da imprensa falada. escrita e televisada, mediante apresentação da

Carteira Profissional de Identidade ou credencial expedida pela 18 Secretaria."

Art. 2° Este Ato entra em Vigor na data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, em .) t de c<1 tprn 6w de 1997.

~7\'Vt ~ :.~''),
Mi hei Temer

P sidente
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ATO DA MESA N2 74, DE 1997

Dispõe sobre a lotação de servido
res no Gabinete do Uder do Partido Po
pular Socialista - PPS.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições,

Resolve:
Art. 12 Em observância ao disposto no art. 1R

do Ato da Mesa n2 10, de 1987, alterado pelo Ato da
Mesa n2 54, fica estabelecida a seguinte lotação de
servidores no Gabinete do Líder do Partido Popular
Socialista:

2 Assessores Técnicos - CNE-07
1 Chefade Secretaria de Vice-Líderes - FC-06
1 Secretário Particular - CNE-D9
1 Assistentes Técnicos de Gabinete - CNE-D9
1 Assistentes de Gabinete - FC-05
1 Auxiliares - FC-D4
1 Ajudantes ·N - FC-D2
1 Ajudantes ·B" - FC-03
Art. 2f2 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 32 Este ato entra em vigor na data de sua

publicação.
Câmara dos Deputados, 27 de outubro de

1997. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 3.072, DE 1997

(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE)

Solicita Informaçio ao Excelentfssimo
Senhor Ministro da Saúde, Prof. Or. Carlos
Albuquerque, sobre fraudes e i1ic1tudes.

Senhor Presidente, . .
Pom fundamento no art. 50,·§ 21, da Constitui

ção' Federal; e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excel&ncia que seja encaminhado ao Excelentíssirno
'Senhor Ministro de Estado, Prof. Dr. Carlos Albu
'querquer,o seguinte pedido de informação.

. A imprensa escrita, falada e televisada vêm no
'ticitmdo que o ex-Presidente do Instituto. Nacional de
Alimentação e Nutrição. (INAN), Professor Dr. Lauro
Bezerra, denunciou corrupção nó Ministério da Saú
de, acusando servidores que estão cobrando propri
na para liberar verbas. A denúncia é gravíssima, in
clusive, com· a existência de fita gravada. É conve
niente frisar que o Prof. Dr. Lauro Bezerra é irmão
do Senador Femando Bezerra (PMDB - RN), Presi
dente da ConfederaÇão Nacional da Indústria (CNI).

o Jornal O Globo, denunciou em outubro que
três empresas: NUTAIL e NACIO!"/AL de Minas Ge
rais e AMPLA do ·Distrito Federal, détinhi:mi 80% da
venda de leite para os municípios beneficiados pelo
Programa do Ministério da Saúde.

Formulo o seguinte pedido de informação:.
O Ministério da Saúde adotando às

medidas administrativas e penais a fim de
apurar às denúncias de corrupção, inclusive,
cobrança de proprina por servidores para li
berar recursos?

O Fundo Nacional de Saúde também
vêm sendo apontado como integrante da
máfia que manipula a liberação de recursos
do Ministério da Saúde?

Efetivamente, a den..úncia já foi formu
lada à Polícia Federal, entretanto, vêm-se
negando a abertura do competente inquérito
policial (art. 52 do Cód. Proc. Penal), sob
alegação de ausência de provas.

Éverdadeira a acusação à Polícia Federal?
Ex-positls, cumpridas às formalidades legais

(art. 50, §, 22, da Const. Federal ele os arts. 115 e
segs. do R.1. da Câmara dos Deputados), peticiona
seja encaminhado o pedido de informações requeri
das ao ilustre e honrado Ministério da Saúde, Prof.
Dr. Carlos Albuquerque.

Plenário, 8 de dezembro de 1997. - Deputado
Nilson Gibson (PSB - PElo

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes, 1º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.lI 3.073, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares
ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre
contrato firmado pela Petrobras com a
OPP Petroqufmica, do Grupo Odebrecht.

Excelentíssimo Senhor Presidente: ,
Com fundflmento no art. SO, § 22, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, e tendo em vista o que consta do Aviso n.2



·REQUERIMENTO DE IN'FORMAÇAo
N.II 3.074, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações cornpIementaIw
ao Sr. Ministro de Minas e Energia ....
contrato finnado pela Petrobras com •
OPP Petroquímlca, do Grupo 0debnIcht.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 29. da Constitui·

ção Federal, e no art. 115. inciso I. da Regimento In
terno, e tendo em vista o que consta do Aviso n.'
311IMME, de 17-11-97, em atenção ao meuReque
rimento de Informação n.lI 2'846. de.1997. solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro
de Minas e Energia a seguinte pedido de infol'lT18ÇÕ-
es complementares: . '
, a) em'quais das "inúmeras aSsociações" que a
Petrobras vem realizando "aol<)ngo dos últimos
anC?s" constaicim cláusulas igu~is às que v~m serido
questionadas no contrato com a Odebrecht, através
daOPP? " , " ..

. b) solicito cópia dos documentos que formali
zaram as associações indicàda8 no Aviso n.'
3111MME. de 17-11-97. na "nota ao'Presidente JoeI
Mendes, Rennó". de 16-10-97. Com indicação, se
houver, das cláusulas similares às contestadas no
contrato com a Odebrecht?

Sala das Sessões. 9 de dezembro de 1997.
Deputada Cunha Bueno,
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2981MME, de 31-.10-97, em atençãÇl ao meu Requeri- submeter o àssunto ao Conselho de Administração?
mento de Informação n.º 2.187, de 1997, solicito a Solicito indicar qual ésse dispositivo;
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro de o) solicito cópia na íntegra do Estatuto Social
Minas e Energia o seguinte pedido de informações da Petrobras, vigente no período de 9 a 19 de se·
complementares, uma vez que várias das informações tembro de 1997; , ,
por mim solicitadas não foram atendidas e que confor- p) quais os contratas ou parcerias que. com
me o § 2!1 do art. 50 da Constituição Federal essa recu- base no inciso 11I do art. 40 do Estatuto da Petro-
sa importa em crime de responsabilidade: bras, foram aprovados pela Diretoria Executiva da

a) quais os Diretores da Petrobras que partici- Petrobras e formalizadas antecipadamente à apre-
param da reunião da Diretoria Executiva de 11 de ciação do Conselho de Administração?
setembro de 1997, que examinou e aprovou "por Sala das Sessões. 9 de dezembro de 1997. -
unanimidade" o "contrato de associação para consti- Deputado Cunha Bueno.
tuição da Campanha Petroquímica Paulista", entre a Voto
Petrobras, a OPP Petroquímica, a Elekeiroz S. A., e
a Ultragas Participações S. A., anexo ao DIP-GA- Estando de acordo com a art. So. § 29 da Consti-
PRE-557/97, de 10 de setembro de 1997? tuição Federal. e com os arts. 115 e 116 do Regimento

b) quem relatou a matéria e quais os Diretores Interno da Casa. Voto pelo encaminhamento.
que se manifestaram, na ocasião, a respeito desse Sala de ReUniões. 11-12-97. - Deputado ......
contrato? elito Fortes. Primeiro Vice-Presidente. Relatar.

e) solicito cópia, na íntegra, da ata completa Defiro, ad referendum da Mesa.
dessa reunião; Em 11-12-97. - Heliclito Fortes, 111 Vice-

d) as reuniões da Diretoria da Petrobras costu- Presidente no exercício da Presidência.
mam ser gravadas em algum meio magnético?

e) se positivo, solicito cópia, na íntegra, da gra
vação dessa reunião realizada em 11 de setembro
de 1997;

f) reitero minha solicitação à alínea h do meu RI
2.787197. que não foi atendida pelo Aviso n." 29B1MME:
"Solicito cópia integral do processo aberto pela Petro
bras para exame e aprovação desse contrato";

g) em que dia os Diretores da Petrobras tiveram
acesso ao contrato acima referido e qual o prazo que
tiveram para examiná-lo. discuti-lo e aprová-lo?

h) qual o prazo que geralmente os Diretores da
Petrobrastêm para examinar e votar contratos da re
levância do acima referido?
. i) que outros contratos ou parcerias firmados
pela Petrobras nos últimos 10 anos foram examina
dos e aprovados em igualou menor prazo do que o
observado no contrato acima referido?

j) a que dispõe o artigo 40 'e seu inciso 11I, do
Estatuto da Petrobras?

k) assinaturas de contratos como esse firmado
pela Petrobras devem ser submetidos ao Conselho
de Administração antes de serem formalizadas?

I) caso positivo. por que esse só foi submetido
uma semana após. em 18 de setembro de 1997?

m) por que não foi submetido ao Conselho de
Administração anteriorrriente à sua assinatura?

n) o Estatuto Social da Petrobras prevê alguma
excepcionalidade que permita à Diretoria Executiva
firmar contratos como o objeto deste RI, sem antes
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Voto:

Estando de acordo com o art:' 50, § 2º da~onsti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11-12-97. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa

Em 11-12-97. - Heráclito FoI1es, i!! VICe
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.S! 3075, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações complementares
ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre
contrato firmado pela Petrobrás com a
OPP Petroquímica, do Grupo Odebrecht.

Excelentíssirno Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, e tendo em vista o que consta do Aviso '
n.!! 3141MME, de 17-11-97, em atenção ao meu Re
querimento de Informação n.!! 2.856, de 1997, solici
to a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro de Minas e Energia o seguinte pedido de infor
mações complementares, urna vez que várias das in
formações por mim solicitadas não foram atendidas e
que conforme o § 2º do art. 50 da Constituição Federal
essa recusa importa em crime de responsabilidade:

a) reitero minha solicitação à alínea f do meu RI
2.856/97, que flão foi atendida pelo Aviso n.º 3141MME:
"solicito informar os propósitos e condições básicas de
cada um desses protocolos, bem corno os nomes das
empresas que participam e em que condições"?

'b) solicito copia de todos os Memorandos de
Entendimento (MOU) e Acordos de Avaliação Técni
ca (ATA) de que tratou a resposta às alíneas "e" e "f"
do meu RI 2.856197;

c) reitero minha solicitação à alínea "g" do
meu RI 2.856/97, que não foi atendida pelo Aviso
n.!! 3141MME: "solicito descrição desses 138 projetos
referidos na revista"?

d) reitero minha solicitação às alíneas "h" e "I" do
meu RI 2.856197, que não foram atendidas pelo Aviso
n.!! 3141MME: "houve licitação para a escolha desses
parceiros privados" e "se negativo, por que não"?

e) reitero minha solicitação à alínea "I" do
meu RI 2.856/97, que não foi atendida pelo Aviso
n.!! 3141MME: "solicito cópia dos documentos onde
constam essas decisões, protocolo por protocolo, projeto
por projeto", ou seja MaU por MOU, ATA porATA;

f) quais os MOU ou ATA que têm cláusula simi
'I~! ~ ~onst~nt~ do re,cente contrato assinado 'com a
Odebrecht, que deu preferência de participação a
esta última em todos os povos projetos da Petrobras
na área de petroquímica?

g) a Petrobras recebeu, ainda que informal
mente, o original ou cópia do parecer elaborado pelo
advogado Luís Octávio da Motta Veiga, a pedido da
Odebrecht?

h) o Presidente da Petrobras tomou conheci
mento desse parecer?

i) quando e de que forma tornou ele conheci
mento daquele parecer?

j) o Ministro das Minas e Energia tomou conhe
cimento desse parecer? .

k) quando e de que forma tornou ele conheci
mento daquele parecer?

I) solicito, 'novamente, cópia desse parecer,
caso tenha sido ele, de alguma maneira, formal ou
informal, entregue a alguém da Petrobras ou do Mi
nistério de Minas 'e Energia;

m) quais os MOU ou ATA que f0ram submeti
dos à apreciação do Ministro de Minas e Energia,
pelo Presidente da Petrobras, após a denúncia pela
imprensa do contrato com a Odebrecht?

n) qUÇlis foram as conclusões dessa àprecia
ção do Mil1istro, MOU a MOU, ATA a ATA?

o) todos esses MOU e ATA foram submetidos
à Procuradoria do Ministério da Minas e Energia?

p) se'positivo, quais as conclusões a que che
gou aquela Procuradoria?

q) se negativo, por que não?
r) A CISET do Ministério de Minas e Energia

examinou esses MOU e ATA?
s) se positivo, quais as conclusões a que che

gou aCISET?
t) se negativo, por que não?
u) reitero minha solicitação à alínea "w" do

meu RI 2.856/97, que não foi atendida pelo Aviso
n.!! 3141MME, relativamente às bacias petrolíferas exis
tentes no País: "quantas e quais a Petrobras explora"?

v) a Petrobras possui algum direito que lhe dê
prioridade ou exclusividade na atuação exploratória
de alguma bacia petrolífera existente no País?

w) se positivo, solicito detalhar a origem e con
dições atuais dessa exploração;

x) a Petrobras participou, direta ou indireta
mente, da elaboração do Projeto de Lei anexo à
Mensagem n.!! 639, de 5-7-Q6?

y) se positivo, solicito cópia de todas as suges
tões oriundas da Petrobras, que foram ou não incor
poradas aquela PL anexo àquela Mensagem;



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.S! 3077, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicitainformaçães ~o Sr. Ministro,
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração de recursos orçamentários para a
Cidade de São Paulo-SP.

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11-12-97. Dep. Heráclito
Fortes - Primeiro Vice-Presidente - Relator.

Defiro, Ad Referendum da Mesa.
Em 11-12-97. Heráclito Fortes - 19 Vice
Presidente no exercício da Presidência.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção 'Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
o presente Requerimento de Informações, ao Sr. Mi
nistro do Planejamento e 'Orçamento, encarecendo
que Sua Excelência informe a esta Casa do Con
gresso Nacional, quais as razões que levaram aque
le Ministério, até a presente data, a não liberar os re
cursos destinados à localidade de São Paulo-SP,
código 13.075.0428.2646.0104 (Assistência Finan
ceira à Fundação Antônio Prudente na Cidade de
São Paulo-SP), no valor de R$ 300.000,00 (trezen
tos mil reais), objeto de Emenda aprovada, de auto-

Defiro, Ad Referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes -1º Vice
Presidente no"exercício da Presidência.
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2;) em que ocasiões. as demandas da Bahiagás REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
deixaram de ser atendidas, ainda que em parte, em fun- N.S! 3076, DE: 1997
ção de disponibilidade de gás da Petrobras? Solicito in- (Do Deputado Cunha Bueno)
formar datas e volumes de gás que deixara de ser forne-
cidos à Bahiagás, apesar de solicitações da mesma; Solicita informações ao Sr. Ministro

da Fazenda sobre efeitos financeiros e
aa) reitero minha solicitação à· alínea "p" do econômicos do Plano Fiscal nas Funda-

meu RI 2.856/97, que não foi atendida pelo Aviso n.º ções Públicas e Privaaas.
314/MME: "quando isso ocorr~u, qual a quantidade
de gás que deixou de ser entregue no período e qual Excelentíssimo Senhor Presidente:
o valor à épqca correspondente a esse fornecimento Com fundamento no art. 50, § 29

, da Constitui-
não realizado? Solicito atualizar os valores. 11 ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento.,

bb) reitero minha solicitação à alínea "xx· do Interno, solicito a Vossa Excelência seja encami-
meu RI 2.856197, que não foi atendida pelo Aviso n.2 nhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedi-
3141MME: "quais as parcerias mantidas pela Petrobras do de informações:
com empresas no exterior', inclusive através da sua a) quais os efeitos financeiros e econômicos do
subsidiária Petrobras Internacional SA - Braspetro?cc) Plano Fiscal recentemente divulgado pelo Governo
reitero minha solicitação à alínea "yy" do meu RI Federal sobre os benefícios fiscais das Fundações
2.856/97, que não foi atendida pelo Aviso n.2 314/MME: Públicas e Privadas?
"solicito informar o objeto dessas parcerias, quando tive- Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1997. -
ram início, quais os valores investidos, quais os resulta- Deputado Cunha Bueno.
dos obtidos até agora, inclusive quanto a lucros e prejuí- Voto
zos, e qual o valor atual dessas participações:

dd) por que para a construção das Plataformas
P-24 (US$ 65 milhões), P-26 (US$ 226 milhões) e P
36 (US$ 356,5 milhões) não houve licitação e para
as 14 plataformas houve licitação?

ee) qual a diferença entre elas, de modo que
para umas 'se exige licitação e para outras não?

ff) solicito cópia dos pareceres que e despa
chos que concluíram e decidiram pela inexibilidade
de licitação?

gg) nesses três casos de inexibilidade houve
exame por parte da CISÉT e da Procuradoria do Mi
nistério de Minas e Energia?

hh) caso negativo, por que não?
ii) caso positivo, solicito cópia dos pareceres

elaborados por aqueles órgãos, a réspeito da inexigi
bilipade de licitação;

Sala~;:ls SessÇSes, 9 de dezembro de 1997. 
Deputado Cunha .Bueno."

Voto

Estando de acordO com o art. SO, § 2º da Consti
tuição" Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento..

Salade Reuniões, 11-12-97. - Dep. Heráclito
Fortes - Primeiro Vice-Presidente - Relator.
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. ria deste Parlamentar, ao Or~rneritoGeral-da União
para o corrente ano.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 11-12-97. - Dep. Heráclito
Fortes - Primeiro Vice-Presidente - Relator

Defiro, Ad Referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes - 12 Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.23.078, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração de recursos orçamentários para a
Cidade de Palmital-SP.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2f2, da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado o presen
te Requerimento de Infonnaçães, ao Sr. Ministro do PIa
nejamentoe Orçamento, encarecendo que Sua Exce
lência informe a esta Casa do Congresso Nacional,
quai$ as razões que levaram aquele Ministério, até a
presenté data, a não liberar os recursos destinados à lo
caJidàcie de Palmttal-SP, código 13.075.0428.2646.0106
(Assistência Rnanceira à Manutenção da Santa Cása
de Misericórdia de Palmital-SP), no valor de
R$200.000,OO "(duzentos mil reais), objeto de Emenda
aprovada, de autoria deste Parlamentar, ao Orçamento
Geral da União para o corrente ano.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1997.
Deputado Cunha Bueno

Voto

Estando cte acomo com o art. 50, § 2f2 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11-12-97. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

. 'Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes, 12 Vice-Pre

sidente no exerdcio da Presidência. .

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.s! ;J.079, DE 1997

(Do Deputado Cunha Buem?)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração de recursos orçamentários para a
Cidade de Palmital-SP.

Excelentfssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2f2, da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado o presen
te Requerimento de Infonnaçães, ao Sr. Ministro do Pla
nejamento e Orçamento, encarecendo que Sua Exce
lência informe a esta Casa do Congresso Nacional,
quais as razões que levaram aquele Ministério, até a
presente data, a não liberar os recursos destinados à l0
calidade de Palmital-SP, código07.040.0183.1714.7310
(Infra-Estrutura Urbana em PalmitaI-8P), no valor de
R$200.000,OO (duzentos mil reais), objeto de Emenda
aprovada, de autoria deste Parlamentar, ao Orçamento
Geral da União para o corrente ano.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2f2 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-13-97. - Heráclito Fortes, 19 Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.!l3.080, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração de recursos orçamentários para a
Cidade de Laranjal Paulista - SP•.

Excelentfssimo Senhor Presidente.
Com fundamento no art. SO, § 2.2, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
o Presente Requerimento de Informações, ao Sr. Mi
nistro do Planejamento e Orçamento, encarecendo
que Sua Excelência informe a esta Casa dO Congres
so Nacional, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério, até a presente data, a não liberar os recursos
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'destinados à localidade de'Larãnjal Paulista -:.. SP,
código 13.076.0448.3460.0164 (Ações de Sanea
mento Básico em Laranjal Paulista - .Sp), no valor
de R$150.000,OO (cento e cinqüenta mil reais), obje
to de Emenda aprovada, de autoria deste Parlamen
tar, ao· Orçam~nto Geral da União para o corrente
ano.

Sala das Sessões, 1.º de dezembro de 1997.
Deputado Cunha Bueno.

Estando de acordo com o art. 50, § 2.12 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11 de dezermro de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, PrimeiroVICe-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes, 1.º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.2 3.081, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração de recursos orçamentários para a
Cidade de Itararé - SP.

Excelentíssimo Senhor Pre~idente,
Com fundamento no art. 50, § 2.º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado o
presente. R~uenmento, ao Sr. Ministro do Planeja
mento e Orçamento, encarecendo que Sua Excelência
informe aesta Casa do Congresso Nacional, quais as
razões qUE! levaram aquele Ministério, até a presente
data, a não'liberar os recursoS destinadoS à localidade
de Itararé - SP, código 13.075.0428.2646.0107 (Assis
tênciaFinanceira à Manutenção da Santa Casa de Mi
sericórdia de· Itararé ,- SP), 'n9 valor de
R$l50.00p,OOO,OO (cento e cinqüenta mil reais), objeto
d~ Emenda,aprovada, de autoria deste. Parlamentar,
ao Orçamento Geral da União para o corrent~ano.

Sala das Sessões, 1.º de dezembro de 1997.
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2.º da Consti
tu1~0 Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
lritemo da Casa, voto pelo encaminhamento.
. , . 'Sala de Reuniões, 11 de'dezerTbro de 1997. - Depu

tado Heráclito ForteS, Primeiro VICe-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes, 1.º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.!l3.082, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração de recursos orçamentários para a
Cidade de Itararé - SP.

Exelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
o presente Requerimento de Informações, ao Sr. Mi
nistro do Planejamento e Orçamento, encarecendo
que Sua Excelência informe a esta Casa do Con
gresso Nacional, quais.as razões que levaram aque
le Ministério, até a presente data, a'não liberar os re
cursos destinados à localidade de Itararé - SP, códi
go 13.076.0M8.3460.0165 (Ações de Saneamento
Básico em Itararé - SP), no valor de R$250.000,OO
(duzentos e cinqüenta mil reais), objeto de Emenda
aprovada, de autoria deste Parlamentar, ao Orça
mento Geral da União para o corrente ano.

Sala das Sessões, 1.2 de dezembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

'\ Voto

Estando de acordo como art. SO, § 2.2 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento. .'

, , Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 1997~ :..:
Deputado Heráclito ForteS,Primelro Vi<;&Presidenté:, .
Rélator. . .. : ::. .:

Defiro ad referendum da Mesa. .',
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes, .1.jl Vice~'

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO'
'N.!l3.083, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno) , ,.

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre libe
ração' de recur~os orçamentá'rios para a
cidade de Buri - SP.

ExcE!l~ntíssimo Senhor 'Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2.2, da Constit,ui-.

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
o presente Requerimento de Informações, ao $(. Mi-
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nistro- do' Plânejamento e Orçamento, encarecendo
que Sua Excelência informe a esta Casa do Con
gresso Nacional, quais as razões que levaram aque
le ministério, até a presente data, a não liberar os re
cursos destinados à localidade de Buri - SP, código
13.076.0448.3460.0163 (Ações de Saneamento Bá
sico em Buri - SP), no valor de R$250.000,00 (du
zentos e cinqüenta mil reais), objeto de Emenda
aprovada, de autoria deste Parlamentar, ao Orça
mento Geral da União para o corrente ano.

Sala das Sessões, 1.2 de dezembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2.2 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-12-97. - Heraclito Fortes, 1.º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.23.084, DE 1997

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Planejamento e Orçamento sobre
compras de ações realizadas pelo
BNDES em bolsas de valores no Brasil e
no exterior.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2.º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento o
seguinte pedido de informações:

a) de que forma o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES opera nas
Bolsas de Valores, inclusive no exterior, comprando
e vendendo ações e títulos?

b) essas compras e vendas são tÇl.mbém reali
zadas através das entidades ligadas àquele Banco,
a exemplo da BNDESPAR e Finame?

'c) solicito informar todas as compras e vendas
de ações e títulos em bolsas de valores do País e do
exterior, inclusive na de Nova Iorque - USA, realizados
pelo Grupo BNDES, ou por sua conta e ordem, nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 1997;

d) qual o preço médio dessas açõesltítulos no
dia útil imediatamente anterior e no próprio dia das

respectivas compras e vendas e qyanto foi pagolre
'cebido, em rnedia,peló Grupo BNDES nessas ope
rações? Solicito informar operação por operação,
açãoltítulo por açãoltítulo e o lucro ou prejuízo reali
zado em cada uma das vendas;

e) favor indicar, em relação aos títulos e ações
acima, quais são de empresas estatais e quais são
de empresas privada;

f) qual a base legal, regulamentar e estatutária
que atribui ao Grupo BNDES a compra e venda de
ações e títulos em bolsas de valores no Brasil e no
exterior? Solicito cópia dessas normas;

g) em 1997 qual foi o volume de recursos des
tinados pelo Grupo BNDES à compra/venda de açõ
es e títulos em bolsas de valores no Brasil e no exte
rior e qual foi o resultado líquido consolidado (lucro
ou prejuízo) obtido pelo Grupo nessas compras e
vendas de ações?

h) o Grupo BNDES comprou ou vendeu, no de
correr do ano de 1997, em bolsas de valores no Bra
sil ou no exterior, açõesltítulos Telebras? .

i) se positivo, quando, de que tipo, qual a quan
tidade, qual o valor envolvido e quais os motivos que
levaram a cada uma dessas operações?

j) a quem compete, no Grupo BNDES, a deci
são pela compra ou venda de açõesltítulos em bol
sas de valores, no Brasil e no exterior?

k) quais as alçadas para as decisões de com
pra e venda? Solicito cópia das normas do Grupo
BNDES que fixam essas alçadas;

I) nas compras de vendas de açõesltítulos da
Telebras, realizadas nos meses de outubro, novem
bro e dezembro de 1997, quem ordenou cada uma
dessas operações?

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts; '115 e 116 do
Regimento Interno da Ca~a, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 11 de dezembro de 1997.
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

Defiro, ad referendum da M.esa.
Em 11-12-97. - Heráclito Fortes, 1.9 Vice

. Presidente no exercício da Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Senho.r Presidente:
N.2 3.085, DE 1997 Com fundamentó no art. 50, § 2.º, da Constitui-

(Do Deputado Cunha Bueno) ção Federal, e nos arts. 24, inciso I, e § 2.º e 115, inci-
Solicita infonnaçães ao Sr. Ministro da so I, do Regimento Intemo, solicito a Vossa Excelência

Fazenda sobre títulos da Telebras, negocia- seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e As-
dos em Nova Iorque, nos Estados Unidos. sistência Social, o seguinte pedido de informações.

Excelentíssimo Senhor Presidente: Tendo em visto o disposto na Lei n.º 6.435, de 15
Com fundamento no art. 50, § 2.º, da Constituição de julho de 1977, que dispõe sobre as entidades de

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Intemo, e previdência privada, e dá outras providências, art. 35,
tendo em vista o Sr. Ministro do Planejamento e Orça- inciso 11, alínea d, que estabelece que cabe ao Ministé-
mento, através do seu Ofício n.!! 6381MPO, de 27-11-97, rio da Previdência e Assistência Social, através de ór-
em atenção ao meu Requerimento de Informação n.º gão executivo, consubstanciado na Secretaria de Pre-
2.992/97, informou tratar-se de assunto de competência vidência Complementar, fiscalizar as atividades das
da Comissão de Valores Mobiliários _ CVM, solicito a entidades fechadas, inclusive quando ao exato cumpri-
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da mento da legislação e nonnas em vigor, bem como
Fazenda o seguinte pedido de informações: aplicar as penalidades cabíveis, perguntamos:

a) quais os títulos da Telebras que regularmen- a) quais os procedimentos que estão sendo ado-
te têm sido negociado nos últimos dois anos na Bol- tados pela Secretaria de Previdência Complementar
sa de Valores de Nova Iorque, nos Estados Unidos? com relação ao fato da Caixa Econômica Federal estar

b) qual o volume de recursos que esses títulos tem se eximindo do pagamento da dívida decorrente da
movimentado naquela Bolsa, nos últimos 12 meses? constituição de reservas técnicas relativas aos funcio-

c) desde 1.º-10-97 até hoje, q~ais eram as po- nários do extinto Serviço de Assistência e Seguro 80-
sições diárias em aberto das ações da Telebras em cial dos Economiários - SASSE para a Fundação dos
Nova Iorque, confonne registros da SEC _ Security Economiários Federais - FUNCEF?
Exchange Comission? Favor infonnar o volume de b) quais os procedimentos adotados pela Se-
títulos, as espécies e os valores correspondentes; cretaria de Previdência Complementar tendo em vis-

d) quais os lançamentos de títulos ou ações da ta a negação por parte da Caixa Econômica Federal,
Telebras previstos para serem lançados no mercado bem como da FUNCEF, do direito de paridade dos
norte-americano? aposentados e pensionistas pelo extinto SASSE

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1997. - com relação ao mesmo percentual de reajuste con-
Deputado Cunha Bueno. cedido ao pessoal da ativa, principalmente levando-

Voto se em conta que estes aposentados ainda sofrem
descontos de contribuições mensais justamente para

Estando de acordo com o art. 50, § 2.º da Consti- terem assegurada esta vantagem? Ainda sobre esta
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento questão, como se posiciona esta Secretaria no to-
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento. cante à determinação por parte da Caixa Econômica

Sala de Reuniões, 11 de dezeni:>ro de 1997. - Depu- Federal e da FUNCEF de que reajuste de proventos
tado Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente, Relator. e pensões com base nos índices de inflação só se-

Defiro, ad referendum da Mesa. rão efetivados se aposentados e pensionistas firma-
Em 11-12-97. _ Heráclito Fortes, 1.º rem tenno de adesão abrindo mão da paridade?

Vice-Presidente no exercício da Presidência. c) com base em que fundamento a Secretaria de
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Previdência Complementar impede a FUNCEF de cum

prir suas obrigações para com os que se aposentaram
N.2 3.086, DE 1997 t do xt" t SASSE S'(Do Sr. Airton Dipp) ao empo e In o , translenndo-os para o Insti-

tuto Nacional do Seguro Social? Não estaria esta medi-
Solicita informações ao Ministério da desrespeitando o disposto no 'primeiro estatuto e re-

da Previdência e Assistência Social so- gulamento de benefícios da FUNCEF, ambos aprova-
bre os aposentados e pensionistas do ex- dos por esta Secretaria, e que expressamente consa-
tinto serviço de Assistência e Seguro So- gram como participantes da FUNCEF aposentados e
cial dos Economiários - SASSE hoje vin- pensionistas em decorrência de vínculo com a CEF?
culados à Fundação dos Economiários Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1997. -
Federais - FUNCEF. Deputado Airton Dipp.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2.º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997.
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 12-12-97. - Heráclito Fortes, 1.2 Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.08711997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito de irregularidades
no CEPEL.

Excelentíssimo Senhor
Dep. Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exi\, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e nos termos dos arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados que, ou
vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Mi
nistro da Fazenda, a respeito das irregularidades no
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica-CEPEL.

Por solicitação da Comissão de FISCalização e
Controle da Câmara dos Deputados, o TCU realizou au
ditagem específica nos procedimentos e contabilidade
relativos à folha de salários do CEPEL, tendo apresenta
do relatório conclusivo ainda no 1º semestre de 1997.

Paralelamente, a CISET realizava auditoria,
também no CEPEL, sobre procedimentos adminis
trativos e contábeis do Centro, coordenada pela srª
Eliane Magda Soares Argolo Pereira e equipe de au
ditores, que procedeu de forma ambígua na audita
gem, sobretudo por dois aspectos: o período de co
bertura da auditagem no custeio da Direção Geral do
Centro (por exemplo prÓ labore do Diretor Gerai) se
limitou até dezembro de 1996, enquanto outras
áreas foram cobertas até março de 1997. Isso é im
portante pelo fato do atual Diretor Geral do Centro
ter sido reconduzido a esse cargo após já ter sido
Diretor por um mandato, enquanto empregado da
Hold1ng Eletrobras, ate dezembro de 1996, vindo a
ser reconduzido, já na condição de aposentado da
Holding, a partir de janeiro de 1997.

Para que fosse possível a nomeação do atual
Diretor Geral do CEPEL, foi necessário a mudança
dos seus estatutos, que limitavam as possibilidades

. de, npmeaç.§o ao dirigente não ,ser remunerado dire
tamente pélo Ca'l'\\ro. cenforme preconiza a legisla
ção do Imposto de Renda (art. 1598 do Regulamen
to do Irr;posto de Renda). As mudanças nos Estatu
tos do Centro foram decididas pelo seu Conselho de
administração, baseadas em parecer parcial formu
lado pela Assessoria Jurrdlca da Holding Eletrobras,
porquanto não S8 at8ve à legislação fiscal.

A Irregularidade mais grave, todavia, é aquela
que comprom,te o futuro do CEPEL enquanto Insti
tuição de Pesquisa e OesenvoMmento do setor Elétri
co, já que a operaçAo de pagamento de salários (pró la
bore) ao Diretor Geral impossibilita o Centro de gozar da
isenção fiscal a que teria dire~o, na forma da lei.

Uma situação inusiiada ocorreu no CEPEL
após a realização da auditoria pela CISET: A SrI
Eliane Magda Soares Argolo Pereira, coordenadora
do processo de auditágem, foi contratada como su
perintendente de Administração do CEPEL, alguns
poucos meses após a realização' da auditoria... çon
trariando, senão legislação pelo menos os procedi
mentos universai~ dos profissionais de auditoria e a
ética nas relações auditor/auditado. Ou será que o
Centro resolveu "dormir com o inimigo?"

Diante o exposto, solicitamos:
1) Sob·quais argumentos a SrI Eliane Magda

Soares Argolo Pereira teve a sua cessão para o CE
PEL, solicitado pelo seu Diretor Geral?

2) É praxe desse Ministério proceder a cessão
de seu qua.c:iro de auditores para exercerem cargos
de confiança em empresaslinstituiçães governamen
tais onde tenham diretamente realizado auditagens?

Por último, nossos objetivos, principais ao as
sumirmos essa iniciativa de solicitação de informaçõ
es ao Sr. Ministro da Fazenda é o de preservar uma
das principais instituições de def)envolvimento tecno
lógico do país, que já produziu inestimáveis SeFVíços
para o setor elétrico brasileiro, tem respeitabilidade
internacional pelo excelente trabalho e capacitação
de seus técnicos e que muito ainda tem para contri
buir para com o desenvolvimento da nação.

Da mesma forma, é nossa intenção esclarecer
sobre os procedimentos utilizados pelo órgão de fis
calização e controle deste Ministério (CISET), sobre
tudo quanto aos critérios para a cessão de auditores
em condiçães controvertidas como a que é objeto de
nossa solicitação de informações, tendo em conta
sobretudo a necessidade de tornarmos completa
mente insuspeita a sua atuação enquanto órgão de
fiscalização e controle.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Luciano Zies, Dep. Federal- PT/SP.
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Voto:

Estando d~'acordo com .0 art. 50, § 2~.da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regirnt:nto
Intemo da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes -" Primeiro Vice-Presi
dente - Relator.

Defiro, Ad Referendum da Mesa.
Em 12-12-97. - Hetáclito Fortes - 1º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

j

REQUERIMENTO DE;,INFORMAÇÔES
NS! 3.08811997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia a respeito de irregula
ridades no CEPEL.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., com base no art. 50 da Consti

tuição Federal e nos termos dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Câmara dos Deputados que, ouvida
a Mesa, sejam soIk::itadas informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia a respeito das irregularidades no
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Por soIk::itação da Comissão de FISCalização e
Controle da Câmara dos Deputados, o TCU realizou au
ditagem específk::a nos procedimentos e contabilidade
relativos à folha de salários do CEPEL, tendo apresenta
do relatório conclusivo ainda no 12 semestre de 1997.

Paralelamente, a CISET realizava auditoria,·
também no CEPEL, sobre procedimentos adminis
trativos e contábeis do Centro, coordenada pela Sra
Eliane Magda Soares Argolo Pereira e equipe de
auditores, que procedeu de forma ambígua na al!di
tagem, sobretudo por dois aspectos: o período de
cobertura da auditagem no custeio da Direção Geral
do Centro (por exemplo: pró-labore do Diretor Geral)
se limitou até dezembro de 1996, enquanto outras
áreas foram cobertas até março de 1997. Isso é im
portante pelo fato do atual Diretor Geral do Centro
ter sido reconduzido a esse cargo após já ter sido
Diretor por um mandato, enquanto empregado dél,
Holding Eletrobras, até dezembro de 1996, vindo a
ser reconduzido, já na condição de aposentado da
Holding, a partir de janeiro de 1997.

Para que fosse possível a nomeação do atual
Diretor Geral do CEPEL foi necessário a mudança
dos seus Estatutos, que limitavam as possibilidades
de nomeação ao dirigente não ser remunerado dire
tamente pelo Centro, conforme preconiza a legisla
ção do Imposto de Renda (art. 1.598 do Regulamen
to do Imposto de Renda). As mudanças nos Estatu-

tos do Centro foram decididas pelo seu Conselho de
Administração: baseadas ,em parecer parcial formu
lado pela Assessoria Jurídica da Holding Eletrobras,
porquanto não se ateve à legislação fiscal.

A irregularidade mais grave, todavia, é aquela
que compromete o futuro do CEPEL enquanto Institui
ção de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico,
já que a operação de pagamento de salários (pró labo
re) ao Diretor Geral impossibilita o Centro de gozar da
isenção fiscal a que teria direito, na forma da lei.

Uma situação inusitada ocorreu no CEPEL
após a realização da auditoria pEJla CISET: a Sra.
Eliane Magda Soares Argolo Pereira, coordenadora
do processo de auditagem, foi contratada como Su
perintendente de Administração do CEPEL alguns
poucos meses após a realização da auditoria, con
trariando,' senão a legislação, pelo menos os proce
dimentos universais os profissionais de uditoria e. a
ética nas relações auditor/auditado. Ou será que o
Centro resolveu "dormir com o inimigo?"

Diante do exposto, solicitamos:
1) é do conhecimento deste Ministério tais irre

gularidades;
2) quais providências foram tomadas, caso

seja de conhecimento deste Ministério, elou quais
serão tomadas;

3) estando o CEPEL subordinado diretamente
à Holding Eletrobras, quais responsabilidades fo
ram ou serão imputadas aos seus dirigentes por
coonestarem com a alteração estatutária do Centro,
a partir de parecer jurídico parcial (não se ateve aos
aspectos da legislação fiscal), formulado pela As
sessoria Jurídica da Holding, ao que nos parece,
deliberada, porém, inconseqüentemente, na medida
em que compromete a condição de isenção fiscal,
fundamental pan~ o.pleno cumprimento da missão
da principal instituição de pesquisa e esenvolvimen
to do setor elétrico brasileiro;

4) o mesmo questionamento acima, porém apli
cado aos Conselheiros de Administração do CEPEL.

Por último, nosso objetivo principal ao assu
mirmos essa iniciativa de solicitação de informaçõ
es ao Sr. Ministro das Minas e Energia é o de pre
servar uma das principais instituições de desenvol
vimento tecnológico do país, que já produziu ines
timáveis serviços para o setor elétrico brasileiro,
tem respeitabilidade internacional pelo excelente
trabalho e capacitação de seus técnicos e que mui
to ainda tem para contribuir para com o desenvolvi
mento da nação.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997. 
Luciano Zica - Deputado Federal - PTISP.
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Voto

Est~dode acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts~ 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 12 de dezembro de 1997. - Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l 3.089, DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicito informações ao Senhor Mi
nistro de Ministro de Minas e Energia a
respeito de compra de Petróleo, pela Pe
trobras, nas Ilhas Cayman.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base, no art. 50 da

Constituição Federal e nas formas dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, que ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Mi
nistro de Minas e Energia as seguintes informações.

Conforme denúncias publicadas no jornal Cor
reio Braziliense, do dia 10 de dezembro de 1997,
dando conta da compra de petróleo pela Petrobras,
nas Ilhas Cayman, no Caribe, feita através de uma
subsidiária da Braspetro, a Brasoil Cayman, em va
lores superiores aos do mercado internacional. Dian
te da gravidade das denúncias requeremos ao se
nhor Ministro de Minas e Energia o que se segue:

1) qual o objetivo da citada subsidiária da Bras
petro nas Ilhas Cayman;

2) desde quando existe tal subsidiária;
3) quais são as justificativas para a Petrobras

comprar petróleo num paraíso fiscal;
4) quem são os parceiros da Braspetro na refe

rida subsidiária;
5) desde quando a Petrobras usa deste expe

diente para suas operações de compra internacional;
6) fornecer cópia do contrato de constituição

(contrato social) da Brasoil.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.

Luciano Zica, Deputado Federal- PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa..
Em 12 de dezembro de 199i - Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.09011997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita infonnaçães ao Sr. Ministro de
Minas e Energia a respeito da construção da .
Usina Termoelétrica, em Paulínia - SP.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base no art. SO da

Constituição Federal e nos termos dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia, a respeito
do que expomos a seguir:

Está sendo anunciada a construção de uma
Usina Termoelétrica, em Paulínia - SP, com a finali
dade de consumir gás oriundo do gasoduto Bra
sil/Bolívia, com geração prevista de 900MWlHora.

Sabedores que a região tem apresentado sé
rios problemas com a falta de recursos hídricos para
o suprinento da atual demanda e preocupados com
os reflexos que, mais este grande empreendimento
possa causar à população da região, indagamos:

1) foi feito algum estudo para instalação da
anunciada termoelétrica, no que se refere à disponi
bilidade de recursos hídricos; e

2) se há estudos para implantação da referida
termoelétrica no eixo do gasoduto em outra região
que disponha dos recursos hídricos em abundância
e que também disponha de rede de transmissão:
Exemplo: região Noroeste do estado de São Paulo.

3) encaminhar cópia dos estudos.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.

Luciano Zlca, Deputado Federal - PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad Referendum da Mesa.
Em 12-12-91. - Heráclito Fortes, 1º Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l 3.092, DE 1997

(Do Sr. Geraldo Pastana)

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 12-12-97. - Heraclito Fortes, 1º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento, sobre a
execução do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM.

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997.
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50,§ 2º, da Consti

tuição Federal, e no art. 115, irtciso I, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado do Pla
nejamento e Orçamento, pedido de informações
acerca da execução do Fundo de Investimentos
da Amazônia - FINAM, a partir do exercício de
1980, até o mês de julho de 1997, informando,
anualmente, por projeto aprovado, Estado e se
tor de atividade e, em valores corrigidos para ju
Iho/97:

1) nome da empresa, controle acionário origi
nai e atual e, número 'de alterações do quadro
acionário;

2) localização, data da aprovação, objetivo e,
nos casos de empreendimentos agropecuários, área
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REQUERIMENTO DE; ,INFORMAÇÕES tes têm conhecimento para quem é distribuído o pro-
N2 3091, DE 1997 cesso a ser relatado? Existe algum 'prazo para a re-

(Do Deputado Cunha Bueno) latoria de cada processo? Se positivo qual?
Solicita informações ao Sr. Ministro t) Quem é o responsável pela análise prévia

da Educação e do Desporto sobre a atua- dos processos?
ção do Conselho Nacional de Educação. u) Quais os critérios utilizados para os proces-

Excelentíssimo Senhor Presidente: sos relativos a autorização e reconhecimento de cur
sos superiores?

Com fundamento no art. 50, § 2;º, da Constitui-
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In- v) Informar-me sobre qual a rotina que segue
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado um processo ç1e autorização e/ou de reconhecimento
ao Sr. Ministro da Educação e do Desporto o seguin- de um curso superior;
te pedido de informações: w) Existe local e data definida para os conse-

a) Quais as normas que regem a atuação do Iheiros atenderem em audiência os mantenedores?
Conselho Nacional de Educação? Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997. -

b) Solicito cópia dessas normas e do Regimen- Deputado Cunha Bueno.
to Interno do Conselho; Voto

c) Quem são os membros que compõem esse
Conselho, como são eles escolhidos e qual o prazo
de mandato?

d) Os- membros desse Conselho têm direito a
algum tipo de remuneração para participarem das
reuniões?

e) Se positivo, de quanto?
f) Pelas normas que regem a atuação do Con

selho é obrigatória a divulgação da pauta das reuniõ
es, previamente à sua realização?

g) Se positivo, por que isso não tem sido feitõ?
h) Se negativo, por quenãosefãZ essa divul

gação prévia?
i) As atas dessas reuniões também devem ser

divulgadas, segundo as normas em vigor?
j) Se positivo, por que isso não tem sido feito?
k) Se negativo, por que não se faz essa divul

gação.
I) Nessas reuniões do Conselho são tratados

assuntos sigilosos?
m) Pelas normas em vigor, qual a peri

odicidade prevista para que as reuniões ordinárias
do Cohselho ocorram?

n) De que formp são organizadas as reuniões?
São públicas conforme previsto na Constituição Fe
deral?

o) Essa periodicidade tem sido observada?
p) Se negativo, p0' que não?
q) Solicito cópia, na íntegra, das Pautas e das

Atas das reuniões do Conselho, realizadas em 1996
e 1997.

r) Os assuntos relativos à educação nacional
são debatidos com o setor educacional público e pri
vado? Como são efetuados os debates?

s) Qual o método utilizado para a distribuição
dos processos aos conselheiros relatores? As par-



Voto

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 12-12-97. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Requer Informações ao Ministério
dos Transportes sobre os procedimentos
Iicitatórios, aquisições e contratações
para a execução do Projeto do Trem Me
tropolitano de Fortaleza - METROFOR.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 3.094, DE 1997

(Da SrA sandra Starling)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 3.093/97

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer ao senhor Ministro das Rela
ções Exteriores Informações a respeito
da situação dos funcionários do centro
de Estudos Brasileiros da Embaixada
Brasileira em ,San Salvador, EI Salvador.

Senhor Presidente:

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e. dos..

arts. 115 e 116 do Regimento Iritel1'1Ó; requeiro ao ExJn2
Sr. Ministro dos Transportes as sequJ'rtes informações:

1) Quais as empresas e os consórcios interessa
dos em participar do processo de licitação para execu
ção do Projeto do Trem Metropolitano de Fortaleza?

2) Quais os critérios estabeleçidos para cre
denciar as empresas no processo de licitação?

3) Quais as empresas elou consórcios que fo
ram classificados para esta licitação.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997. 
Inácio Arruda, Deputado Federal PCdoB/CE.

Requeiro, nos termos regimentais, que o Sr.
Ministro das Relações Exteriores envie a esta Casa
as seguintes informações:
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total do imóvel, área do projeto, cobertura florestal e Defiro, ad referendum da Mesa.
área de.reàerva florestal; Em 12-12~97. -' Herá~l~o 'Fortes, 12 Vice-

3) valorés de incentivos e recursos próprios; Presidente no exercíco da 'Presidência.
4) quadro de liberação dos recursos, com data

e valór;
5) quando for o caso, quadro de atualização fi

nanceira, com data e valor;
6) eventuais processos de ampliação, reformula

ção e modemização, com respectivas datas e valores;
7) número e sumário das conclusões das fisca

lizações processadas, destacando situações de irre
gularidades ambientais;

8) quadro comparativo das metas executadas,
com as projetadas para emprego direto e produção,
de acordo com o cronograma de implantação;

9) situação atual do projeto: implantado, em im
plantação, ou paralisado; neste caso, informando
o(s) motivos(s) e as providências tomadas.

Requeiro, ainda, o acesso aos eventuais estu
dos elaborados pelas instituições de desenvolvimen
to regional acerca da estimativa dos impactos finan
ceiros, econômicos e sociais decorrentes das altera
ções na política de incentivos regionais,com o recen
te pacote econômico.

Justificação

As informações pretendidas, objetivam disponi
bilizar elementos para a melhor compreensão dos re
sultados da execução, no período considerado, da
política de incentivos fiscais para a Região Amazônia.

Com base nessas informações, teremos condi
ções de aferir os impactos dessa política sobre a
economia da Amazônia e, por conseguinte, sobre os
reais efeitos da execução do FINAM, em termos so
ciais e de alavancagem, ou não, do desenvolvimento
das forças produtivas internas da região em apreço.

Assim, como parlamentar com a responsabili
dade de intervir em defesa dos interesses da popula
ção brasileira residente na Amazônia, o conhecimento
da performance do principal instrumento do modelo de
desenvolvimento regional, qualificará a intervenção do
mandato para melhor ajustá-lo à luta em favor dos inte
resses da maior parcela da população local.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.
Deputado Geraldo Pastana.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2!! da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhal'néiito.

Sala de Reuniões, 12 de dezerrbro de 1997. - De- .
putado Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente Relator. "
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a) Qual a situação jurídico-trabalhista dos fun
cionários. dg Centro de· Estudos Brasileiros em EI
Salvador?·

b) Por que tais funcionários não recebem rea
justes salariais há mais de 4 anos, quando se sabe
que a inflação em EI Salvador é muito alta?

c) Existe a possibilidade de que esses funcioná
rios sejam regidos pelas leis trabalhistas brasileiras?

d) Em caso afirmativo, por que tal solução não
é adotada?

.e) O Itamarati tem consciência que a continui
dade de tal situação poderá inviabilizar o funciona
mento do referido Centro?

Justificação

As condições de trabalho dos funcionários do
Centro de Estudos Brasileiros de EI Salvador é de
veras lamentável e se deteriora a cada ano. Ao que
consta, tais trabalhadores, que prestam inestimáveis
serviços em prol da difusão da língua portuguesa e
da cultura brasileira, não recebem reajustes salariais
há mais de 4 anos, em um país onde a inflação atual
rivaliza com a brasileira pré-Plano Real.

Ao todo, são 8 funcionários, dentre os quais 4
brasileiros, submetidos aos absurdos da legislação
trabalhista salvadorenha, elaborada na época da di
tadura militar, e que não assegura os direitos bási
cos do trabalhador.

Sem proteção jurídica adequada, sem a co
bertura de um sindicato e com os salários crescen
temente defasados, os funcionários do referido
Centro estão cada vez mais desmotivados, o que
põe em perigo as atividades de difusão da cultura
brasileira naquele país. Ressalte-se que essas ati
vidadessão extremamente importantes para a

. imagem do Brasil no exterior.. Ademais, deve-se
Qçmsiderar que a solução para tal problema seria

- muito simples: bastaria que tais funcionários pas
sassem a ser regidos pelas leis trabalhistas brasi
leiras.

Em vista do acima exposto, consideramos que
os esclareciemntos solicitados são fundamentais. 
Deputada Sandra Starling.

.Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1997.

Voto

Estando de acôi"dO com o art. 50, § 2º da Consti
.tuição Federal, e çam os arts. 115 e 116 do Regimerito
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala. de Reuniões, 12 de dezembro de 1997.
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa;
Em 12-12-97. - Heráclito Fortes, 1º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INfORMAÇÃO
N!!3095197

(Do Deputado Eduardo Jorge)

Requer informação ao Sr. Ministro
de Estado da Previdência Social

Senhor Presidente:

Requeiro, com base no § 2º do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam
solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social, as seguintes informações:

1) Qual o valor anual das contribuições arrecada
das, no período de 1992 a 1997, a título de cobertura
dos eventos resultantes de acidente de trabalho?

2) Qual o montante despendido anualmente,
no período citado, para cober:tura desse tipo de
evento?

3) Qual o número anual de acidentados, no pe
ríodo citado, por invalidez e morte?

4) Qual o valor das indenizações e os critérios
de cálculo que as embasam?

5)·em face da tipificação legal de acidente do
trabalho (art. 19 e sego da Lei 8.213), quais os ti
pos de lesão mais comuns e quanto cada um de
les demandou de recursos a título de indenização,
ano a ano, no período citado no item 1?

6) quais os setores da economia brasileira que
registram maior incidência de acidente do trabalho?

Justificação

Tendo em vista que a Proposta de Emenda
Constitucional n.!! 33 (Reforma da Previdência), no
vamente em tramitação na Câmara dos Deputados,
promove alterações no dispositivo que dispõe sobre
o benefício por acidente de trabalho, acredito que as
informações solicitadas seguramente vão contribuir
para o debate da matéria.

Ademais, matéria de tamanha relevância ao
envolver o interesse de milhões de trabalhadores e
movimentar volumosas quantias de recursos, deve
necessariamente ser objeto de apreciação desta
Casa. .



Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
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Sala das Sessões, 2,de dezembro de..1997 - Begimeoto Interno da Casa, Voto pelo encaminha-
Deputado Eduardo Jorge (PT/SP). mento. .

Sala de Reuniões, 12-12-97. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 12-12-97. - Heráclito Fortes, 1º Vice
Presidente no exercício da Presidência.

cAMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

Edital nO 22, de 10 de dezembro de 1997.

A diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores
da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Edital n°
5/97 e com o Ato da mesa nO 88/93, com referência ao Concurso Público para Técnico
Legislativo - Atribuição Operador de Mâquinas, torna público:
1. foram considerados aptos na prova prâtica os seguintes candidatos:
9262 - Adivaldo Martins Gomes; 939 - Alessandra Maria Almeida de Queiroz; 9062 
Alessandro Luiz Chahini Escudero; 11896 - Alexandre Carrijo Franco; 1270 - Celia
Dulce de Resende Queiroz; 5326 - Claudia Regina de Azevedo; 307 - Cristiene Sflva
Moreira Rodrigues; 6538 - Eliana Werberich Moreira de Oliveira; 5171 - Elizabete
Nogueira Alves; 3880 - Elizabeth Gomes de Lima; 5547 ~ Flavia de Melo; 1284 - Flavio
Shinji Mori; 3577 - Georgia Lacerda Torres; 2447 - Glaucia de Brito Santos; 2372 
Gustavo Boaventura Simoes; 4029 - Gustavo Silva de Salles; 88 - Izamara Rocha de
Abreu; 19522 - Jorge Luiz Gusmão da Trindade; 876 -' José Luis Pereira de Azevedo;
14409 - Juliana Aguiar de Carvalho; 270 - Leonardo Ribeiro da Silva; 8320 - Lucio de
Souza Teixeira; 1314 - Luiz Emilio Pimentel Brito; 122 - Mabel Vieira Shiratsubaki;
13971 - Marcelo Augusto Castro; 9628 - Marcelo França da Silva; 1861 - Marcelo
Teixeira' Albuquerque; 1302 - Márcia Pereira Lima; 18084 - Marco Octavio Hegner de
Sousa e Silva; '551 - Mariá Conceição Rodrigues dos Santos; 10754 - Newton Elias de
Souza Junior ; 11857 - Paulo Felipe Scherer; 4353 - Raimundo Barboza Saraiva; 1369 
Rodrigo Sousa Pereira; 2354 - Rogério Pena Barbosa; 6791 - Rui Carlos Privati Cortes;
6851 - Sêlva Silveira de Queiroz; 1448 - Simone Carvalho Junqueira Osorio; 2622 
Simone Leal da Rosa; 19918 - Vanessa de Moura Bolzan; 775 - Weberth David Lourenço
2. a classificação final:
l° - 1369 - Rodrigo Sousa Pereira; 2° - 6538 - Eliana Werberich Moreira de Oliveira;
~o - 9262 - Adivaldo Martins Gomes; 4° - 11857 - Paulo Felipe Scherer; 5° - 5171 
Elizabete Nogueira Alves;' 6° - fi851 - Sêlva Silveira de Queiroz; 7° - 122 - Mabel
Vieira Shiratsubaki; 8°- 551 - Mariá Conceição Rodrigues dos Santos; 9° - 2354 
Rogério Pena Barbosa; 10° - 876 - José Luis Pereira de Azevedo; 11° - 18084 - Marco
Octavio Hegner de Sousa e Silva; 12° - 1270 - Ce1ia Dulce de Resende Queiroz; 13° 
11896 - Alexandre Carrijo Franco; 14° - 5547 - Flavia de Melo; 15° - 8320 - Lucio de
Souza Teixeira; 15° - 9628 - Marcelo França da Silva; 17° - 1448 - Simone Carvalho
Junqueira Osorio; 18° - 5326 - Claudia Regina de Azevedo; 19° - 2372 - Gustavo
Boaventura Simoes; 20° - 307 - Cristiene Silva Moreira Rodrigues; 21° - 1314 - Luiz
Emilio Pimentel Brito; 22° - 19522 - Jorge Luiz Gusmão da Trindade; 23° - 2447 
Glaucia de Brito Santos; 24° - 14409 - Juliana Aguiar de Carvalho; 25° - 9062 
Alessandro Luiz Chahini Escudero; 26° - 19918 - Vanessa de Moura Bolzan; 27° - 1861 
Marcelo Teixeira Albuquerque; 28° - 3577 - Georgia Lacerda Torres; 29° - 4029 
Gustavo Silva de Salles; 30° - 13971 - Marcelo Augusto Castro; 31° - 4353 - Raimundo
Barboza Saraiva; 32° - 88 - Izamara Rocha de Abreu; 32° - 3880 - Elizabeth Gomes de
Lima; 34° - 1284 - Flavio Shinji Mori; 35° - 2622 - Simone Leal da Rosa; 36° - Márcia
Pereira Lima; 37° - 270 - Leonardo Ribeiro da Silva; 38° - 939 - Alessandra Maria
Almeida de Queiroz; 39° - 10754 - Newton Elias de Souza Junior; 40° - 6791 - Rui
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Carlo's Privati Cortes; ·,U 0. - ,775.- Weberth· David Lourenço
3. os candidatos com classificação 15° e 32° têm o prazo até 16/12/97, às 17 horas,'
para apresentarem ao CEFOR, Anexo I, 16° andar, sala 1602 - Brasilia-DF, a
documentação estabelecida no item 1.1.4.2, do capitulo V, do Edital n° 5/97.

Ana Lúcia de Miranda Ramos
Diretora

HOMOLOGO, em 10/12/97 .

Adelmar Silveira Sabino
Diretor-Geral

Publique-se em 11/12/97

Diretora do CEFOR

COMISSÃO
Redistribuição de Projeto

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

E DEFESA NACIONAL

Redistribuição nll 7197
11-12-97

O Presidente da Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional, Deputado BENI-

TO GAMA, redistribuiu, nesta data, seguinte ma
téria:

Ao Senhor Deputado PAULO DELGADO

PROJETO DE LEI Nº 2.787/97 - do Sr.
EDUARDO JORGE - que "Estabelece que' o porte
de armas de fogo legal será exclusivo para milita
res".

Brasília, '11 de dezembro de 1997. - Walbia
Lóra, Secretária.
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Bloco (PT, PDT, pedoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PSDB

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdanor Guedes

Dércio Knop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ar! Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Cark>s Cardinal (PDT)
ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
WaldornJro FioravaiÍte (PT)

Ollceu Speraflccj
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
f. "agasL_· _



PTB. PPB

Francisco Rodrigues Philemon Rodrigues Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres

PSB
Ary Kara José Janene
Cunha Bueno Lamartine PoseUa

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito João Iensen Nelson Meurer

Secretário: Tercio Mendonça Vila Laprovita Vieira Paulo Lustosa

LocaI: Plenário - 5aIa 19, quartas-feiras - 9 horas Roberto Campos Roberto Balestra

Telefones: 318-699816999/6970
VadãoGomes Romel Anízio

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
1 vaga Valdenor Guedes

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA PTB

Presidente: Maluly Netto (PFL) Luiz Alberto (PT) José Borba

12 Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL) Murilo Domingos Philemon Rodrigues

22 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

3º Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB) PSB
Titulares Suplentes Domingos Leonelli José Pinotti

PFL PL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

BI~O (PlIPDTJPCdoB)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
LocaI: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 VICe-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

TItulares Suplentes

PFL

Celso Russomano

Darcísio Perondi
Ivandro Cunha Lima

João Thomé Mestrinho
José A1demir
José Chaves

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
Simara Ellery

Zaire Rezende

AtilaUns
carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Claudio cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Azi

Maluly Netto
Messias Góis

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

PSDB

Alzira Ewerton

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Casar
Fernando Diniz
Freire JúAior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz C1erot
Rubens Cosao
Silvio Pessoa

Antonio dos Santos
Benedito de Ura

.Jairo Cameiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Uma
Paes Landim
Raul Belém'
RoIand Lavigne
VilmarRocha

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Uma
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Ricardo Rique
Saraiva Felipe

4 vagas

Esther Grossi (PT)
Expedito Junior (PL)

Fernando Lopes (PDT)
Ivan Valente (PT)

Jandira Feghali (PCdoB)
Jaques Wagner (PT)
Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Antonio carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
~rcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSDB

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Uma
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino .
Nelson Marchezan
OCtavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi

Dedo Knop (PDT)
Eurípedes Miranda (PDT)
Inácio Arruda (PC!:JoB)
João Paulo (PT)
TildenSantiago (PT)
Udson Bandeira (PMDB)
Walter·Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce(PPB)



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Cândido Mendes
Edson Silva
I.uiz Máximo
Mareone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Coriolando Sales (PDn
Haroldo Sabóia (pn
José Genofno (pn
Luiz Eduardo Greenhalgh (Pn
Marcelo Déda (pn
Matheus Schmidt (pDn
Nilmário Miranda (pn
Sergio Miranda (PCdoB)
Silvio Abreu (PDn

Franco Montoro
José r.<Irfos Lacerda

Max Rosenman;"
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

VICente Arruda
1vaga

Enio Bacci (PDn
Hélio Bicudo (Pn

Israel Pinheiro (PTB)
Joana Dare (Pn

Marta Suplicy (Pn
Pedro Wilson

Sandra Starling (Pn
severiano Alves (PDn
Wolriey Queiroz (PDn

Chicão Brigigo .
!=emando Gabeira
Regin~Lino

1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russornanno
Rávlo Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

. - Bloco (PTI PDTI PCdoB)

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio carneiro
Socorro Gomes

PPB'

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Antbnio Balhmann
Itamar serpa

Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

PL

Pedro Canedo. .Luiz BuaiZ

secretário: Sérgio Sampaio Contreíras dá Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças.feiras, quartas-feiras e quintas-fei-
ras-'1Oh- .
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
111 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPI3)
2l! VICe-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
311 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TUu~.... Suplen~

PFL

PPB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 4··feira, 10 horas
TelefOnes: 31ª-~929 a 6935
Fax: 318-2146 .

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
. .URBANO E INTERIOR

Presidente: Simãó 5esslm (PSDB)
111 VICe-Presidente: Antonio c8rlos Pannunzio (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Fernando Zuppo (PDn
311 VICe-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TUu~~ Sup~n~

PFL

Carlos Nelson
Oscar GoIdoni

3 vagas

·carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Karnia

PTB

Cunha Uma
Jaques Wagner
Lufs Barbosa
Ricardo Izar

Maria Valadão

PSDB

Antonio Geraldo
Eljseu Moura .
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Ana catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Sirnara Ellery
Wilson Cignachi

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão S9SSimFreire Júnior

AroIdo C9di'aZ
Célia Mendes

Manlu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

MoiséS Lipnik
Roberto JefferSon

1 vaga

Adylson Motta
AryKara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Lufs Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PTB

PSB

Rodrigues Palma
VJCef1te Csscione

Nilson Gibson

Adhemar de ~rros Filho
Augusto Fanas
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Albérico Filho

José Carlos Aleluia
Laura carneiro
Neiva Moreira
S8meyFilho
Vanessa Felippe



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTI POTI PCdoB) Luiz Eduardo Greenhalgh

PTB

Vicente CascIone

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedrp Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Bloco (PTI POTI PCdoB)

PSB

Gllvan Freire Humberto Costa (PT)

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 VICe-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titumres Suplentes

PFL

Femando Zuppo
Julio Redecker

LUIZ Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

Nelson Harter

Aizira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Mel/es

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PSOB

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzef

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Jurandyr Paixão
Lamartlne Posella

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PPB

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Aiceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

1 vaga

Freire Júnior
Marcelo Barbleri

Mário Martins
RitaGamata

1 vaga

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânlo dos Santos

Álvaro Gaudênclo Neto
Laura Cameiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Femando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparinl
2 vagas

PTB

PPB

PSDB

Carlos Mellas
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

Albérico Cordeiro

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Dalila Figueiredo
AavioAms
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Fernando Zuppo
José Machado
Nedsoo Miche/eti
Valdeci Oliveira

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

AlcIdes Modesto
Eurípedes Miranda

Femando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade
José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

GilneyViana
Herculano Anghinetti

2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras -10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026



Bloco (PMDBlPSD/PSL)

João Thome Mestrinho Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira Djalma de Almeida Cesar
Maurfcio Requião Edinho Araújo
Severiano Alves (PDn José Luiz C1erot
Zé Gomes da Rocha Udia Quinan
1 vaga Rita Camata

PSDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
. EDESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDn
111 VICe-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2l! Vlée-Presidente: Esther Grossl (Pn
3l! VICe-Presidente: Maurrcio Requião (PUDB)

Tftu~~ SUp~Ms

PFL

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
Jurandir Paixão

1 vaga

Antônio do Valle
José A1demir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

Basílio Villani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

AlvarQ Gaudêcnio Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José Carlos Aleluia
José Carios Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PTB

PSDB

Anivaldo Vale
Amaldo Madeira
Fernando Torres
Finno de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Ari Magalhães
Delfirn Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Lufs Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Joã9 Carlos Bacelar
.JÚlioCesar
Luiz Bragá
Manoel Castro
Osório Adriano
RogérioSilv&
Saulo Qu&i,oz

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Fernando Ribas Caril (PDT) Coriolano Sales (PDn
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (pn
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (pn
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PedoB)

PPB

Augusto Farias
Colores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Femandes

Jairo Cameiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Humberto Costa (PT)

Undberg Farias (PSTU)
Luiz Durão (PDn
Maria Laura (Pn

PPB

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroVves

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioArns
João Faustino
Marisa Serrano

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossl (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PedoB)
Wolney Queiroz (PDn

Aécio de Borba (PPB)

PTB

Paulo Cordeiro
Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB

kvaro Valle (Pl) Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
111 Vice-Presidente: Anivaklo Vale (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
311 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Tltula~ Suplentes

PFL

PL

Eujácio Simões Vald~rCostaNeto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-696CV6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (pn
111 Vice-Pnasidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
3l! Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)Augusto Viveiros Aldir Cabral

João Colaço

PSB

Fernando Lyra



Titulares

PR.

Suplent8a Simara Ellery
2 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

BloCo (PMDBlPSD/PSL)

PSDB

DércioKnop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCcIoB)
Walter Pinheiro (PT)

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

PSDB

Adauto Pereira
Jaime Marlln.

Uma Netto
Marcoe Vln(clUI

Ursiclno Queiroz

Antônio BrasIl
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
SiMoPessoa

1 vaga

Adroaldo Strtck
Antonio FIIJIo
Oanilo d. Outro
OlllOn Splraflco
MoI... Llpnlk (PL)

Bloco (PTI POT/PedoB)

AIrton Olpp (POT)
Femanclo Ferro (PT)
José Mauricio (POT)
Luciano Zlca (PT)

José de Abreu
Luiz Piauhyfino

Octavio Elisio
Paulo Feij6

Vittorio Medioli

Bloco (PTJPDTlPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (POT)
Arlindo Chinaglia (PT) . Luciano Zica
Femando Lopes (POT) Luiz Alberto
Paulo Bemardo (P'D Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, .quartas-feiras -10 horas
Telefones:318-6~6946

Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Cipriano Correia
Jayme Santana
JoãoLeão .
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Corres

PTB

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

Fausto Martello
Revio Derzi
Francisco Silva
Salatlel Carvalho

José Borba

PPB

PTB

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

Nelson Marquez.elli

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz·(POT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888-318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 VICS-Presidente: Jorge Tadeu Muda/en (PPB)
2l! VICS-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
3l! VIC9-Presidente: Airton Dipp (POT)

TitUlares Suplentes

PFL

José Coimbra 1 vaga Presidente: .
12 VIC9-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
2l! VIC9-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 VIC9-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Tnulares Sup~~ms

PFL

A1dir Cabral Abelardo Luppion
Antônio Ueno Euler Ribeiro
Aracely de Paula Francisco Horta
Aroldo Cedraz . JOão Carlos Bacelar
Átila Uns Luciano Pizzatto
Benito Gama Luiz Moreira
Ciro Nogueira . Rogério Silva
Leur Lomanto Samey Filho
Wemer Wanderer Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Antonio Jorge (PPB)
Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de vasconCelOs
Raimundo Santos

Marcos Uma
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
Juliocesar

.Murilo Pinheiro
OscarAndi'ade

Paulo Bornhausen

Bloco (PII~OIPSL)

Oejandir Oalpesquale
EdlnhoBez

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bemardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
3 vagas

Edison Andrino
EtevaldaGrassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neutode Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



PSDB

Amon Bezerra
Athur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonõ

Bloco (PTI PDTJPCdoB)

Haroldo Uma
Helio Bicudo
JoanaDarc

.Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
A1ceste Almeida
Jair BoIsonaro
João Pizzolatli
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

PPB

PTB

Adroaldo. Streck
João Faustino
Luiz Femando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da ConceiçãoTavares
Matheus Schmidt

Sérgio Cameiro
Tilden Santiago

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de M~n€lZEis .
José Coimbra

2 vagas

Armando Abilio
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Udia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
TetéBez

CecíCunha
D8Jila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
VICente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon·

RoIand Lavigne
1 vaga

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Armando Costa
Chicão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bemardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSDB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

PL

Femando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora .
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrUA

Presidente: VICente Arruda (PSDB)
111 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2l! VICe-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
3l! VICe-Presidente: AIcione Athayde (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

José Egydio

Vicente André Gomes

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

PTB

PSB

Fernando Gonçalves
Robe~ Jefferson

José Pinotli

Alcione Athayde
Amaldo Faria d~ Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Luiz Buaiz

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
. E SERViÇO PÚBLICO, . '

Presidente: Osvaldo BioIchi (PTB)
111 VICe-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! VICe-Presidente: Jair Menegueli (PT)
311 VICe-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Geraldo
Augusto Viveiros

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Cameiro

Ricardo Heraclio .

PSB

Pedro Valadares

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinicius de Campos
Ursicino Queiroz



Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

TItulares

AJ1indo Vargas (PTB)
João Melfão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
VaJdomiro Meger
ZilaVezerra

Noel de OIiveim
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
laire Rezende
1 vaga

PFL

Suplentes

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel castro
_ OsmirUma

Paulo Bauer
Robérlo Araújo

Werner Wanderer

Annando AbRio
De Velasco (PRONA)

Pinheiro Landim
Valdir CoIatto

2 vagas

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreim Franco
RonaJdo Perim

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
ZilaBezerra

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCcIoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) WalcIomiro Fiomvante (PT)
Maria Laum (PT) 1 vaga

PPS'

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horáS
Telefo/1~: ~1:8~7/69901!004I7007

.cOMISSÃO D~ VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente.João Henrique (PMDB)
12 VICe-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2!l VICe-Presidente João Maia (PFL)
32 VICe-Presidente LeOnidas Cristino (PSDB)

TItulares ,Suplentes

PFL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos santana (PT) Ariindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio.Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) . José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) . 2 vagas
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

Welinton Fagundes

Femando Gonçalves.
Leopoldo Bessone '

Viceote André Gomes

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

1 vaga

PL

PTB

PPB

PSB

PSDB

Gonzaga Patriota

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

José Egydio

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vlttorio MedioU

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Femando Lym

Ari Magalhães
AmaIdo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Sérgio Aroucá (PPS)

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

PTB

PSB

PSDB

Osvaldo Biolchi

1 vaga

Benedito Domingos .
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Tota (PPB)

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga .



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEe-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
111 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
311 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

THu~res Sup~nms

Bloco (PFL/PTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
111 Vice-Presidente: .
211 VIC&Presidente: Nelson Ç>tcich (PSDB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Tltu~res

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMOB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira FranCo
Zaire Rezende

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PSOB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PPB PT

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima

'1 vaga

Fernando Ferro
José Pimentel

João Coser
Milton Mendes

POT

PSOB 1 vaga José Maurício

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Olivei~a

Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEc-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e outros Aroldo Cedraz

Suplentes

Eujácio Simões

PFLJPTB

Bloco (PSBlPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)

Bloco (PLJPSD/PSC)

Pedro Canedo

Carlos Melles

1 vaga

'·Secr.etárla: Angela Mancuso
, Local: Servo Com. Especiais -Anexo li. Sala 169·B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃON2 17/95, QUE

.' "ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DACONSTITUiÇÃO
FEDERALH (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE·DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
211 VICe·Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 Vice-Presidenfe: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

THulares

Enio Bacci

Expedito Júnior

Marcelo Déda
.Sandra Starling.

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Bloco (PIJPSOIPSC)

POT

PT

Coriolano Sales

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur VirgOio

Hélio Bicudo
Milton Temer

Eujácio Simões



Hilário 'Cofmbté
Osmir Uma
Paulo Gouvêa

José CoImbra
José MendonÇa Bezerra

Roberto Fontes

PMDB

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende

Antônio Brasil
Gonzága Mota

Hélio Rosas
2vagas

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

"G=en=éSj'-'=-oBàliiardino

PPB

Carlos Airton
EmflioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Yeda Crusius

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgilio
João Faustino
OCtávio Elísio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

PSDB Bloco (PT. PDT. PCdoB)

Cunha Uma (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

Eduardo Jorge
HarolOO Uma
~oão Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

Airton Dipp

Francisco Horta

PDT

~nioBacci

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

5 vagas

Carlos Nelson

Arlino Vargas

Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Fernando Gabeira (PV)

PFL

PTB

PSB

Bloco (PFUPTB)

A1mino Affonso

Israel Pinhero

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiarde Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEc-22J95 . Autor: JoSé Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
211 VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TItulares

Bloco (PMDB. PSD. PSL)

.Adelson Salvador

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni~A,DE1995,QUEMESTABELECE

O PARLAMENTARISMOM•
Proposição: PEC 20-A/95 . Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
211 VICe-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 VICe-Presidente: ISl:lel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relátor: Bonifácio de Andrada (PPB)

Tftu~~ Sup.nms

PFL

Corauci Sobrinho
Laura Cameiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha



João Almeida
Roberto Valadão
Teté.Bezerra

Bloco (PMDBIP~DlPSLJPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Antônio CarlosPannunzio
Leônidas Crislino
Mário Nagromonte

PSDB
AinaIclóMadelrã

José Chaves (PMDB)
Vrttorio Medioli

Bloco (PPBIPL) PT

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

A1zira Ewerton Carlos Santana
Carlos Airton João Coser
José Egydio PDT

Alcides Modesto
João Paulo

PSDB Serafim Venzon VlCeflte André Gomes

Bloco (PFIJPTB)

1vaga·

2 vagas

F1ávioArns
Paulo Mourão

1 vaga

Confúclo Moura
2 vagas

Coriolano SaJes

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PDT

PT

PS8

PSDB

Bloco (PPSlPL)

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

A1ceste Almeida
Chicão Brigido
Wagner Rossi

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancu80
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-687417O!j2

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À'

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposlçio: PEc-43I9!i· Auto...: Rita camata. oulrOJ

Presidente:
12 VICe-Presidente: Wagner·Ros$i (PMDB)
2!! VICe-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Tftulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

José Bantar.a de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDSJPSDiPSL)

Duílio Pisaneschi .
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga .

Matheus Schmidt

João Fassarella
João Paulo

Gonzaga Patriota

Secretária: MarIa Helena Coutinho de Oliveira
LocaI:Serv. Cóm. Esp. -'Anexo 11- 8aIa 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

SUplentes

GilneyVI8na
Ivan Valente

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Anna de castro

1 vaga

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PDT

PT

PSB

Bloco (~BIPL)

Koyu lha
Nelson Marchezan
PaulóFeijó
1 vaga

Femando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schmidt

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDlPSLIPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318~7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N240, DE 1995, QUE NALTERA A REDAÇAO .

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposlçio: PEe-4Q195 Autor: Marquhlho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 VICe-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
2!! Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Leônidas Cristina (PSDB)
Relator:

TItulares

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas



3 vagas

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Celso Russomanno
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISON

(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-S7J95 Autor: Emerson O~vo

Presidente:
1Q VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
211 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

TBu~res Sup~ntes

Bloco (PFUPTB)

PT

PSDB

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PPB

PMDB

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Luiz Dantas (PSD)
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

José de Abreu
Vicente Arruda

Aloysio Nunes Ferreira
• Pinheiro Landim

4 vagas

A1cione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PPB

PMDB

COMISSÃQ ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À-CONSTITUiÇÃO NQ 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEe-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
1Q VIce-Presidente: José Rezende (PPB)
211 VICe-Presidente:
3Q VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

TBu~ns Sup~nms

Bloco (PFLIPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Abelardo Lupion
A1dir Cabral _
Augusto Viveiros
carlos Magno
José carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro MabeI
2 vagas

Fausto Martelo
JalrBolsonaro
Laprovita Vieira
ValdomIro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

João Fassarella
Sandra Starling

PDT

Matheus Schmidt

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Bloco (PLJPSDJPSC)
- Hélio Bicudo

Nilmário Miranda
1 vaga

PT

Marta Suplicy Eujácio' Simões
Milton Mendes

1 vaga Bloco (PSMJMN)

1 vaga

PDT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PLJPSlWSC)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçAo NIl
81-A, DE 1995, QUE NCRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUIÇAo DE COMBUSTfVEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIASH ~

Proposição: PEc-81196 Autor: Marcelo Teixeira

José EgydioDe Velasco

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Gonzaga Patriota



~residente: José Carlos Coutin!lo (PFL)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presiden~e:

Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Suplentes

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

PMDB

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

COMISSÃO ES'PEOIAL
DESTINA"DA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N284, DE 1991, QUE
liACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Ca~os Alberto
12 Vice-Presidente: .
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
~ Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

TItulares

SecretárIa: Angela Mancuso
Local: serv. Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Bloco (PSBlPMN)

Adeison Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO I\RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Pedro Valadares

Haroldo Urna

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Uarconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio

PCdaB

Socorro Gomes

Bloco (PFLJPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

PSDB

AntOnio Feijão
Arthur VirgRio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

PDT
WoIney Queiroz

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga



Presidente: ACIe18ón S8IvadOr (PMDB) Vicente CBscione Paes Landim
111 Vice-Preskkinte: Bosco França (PMN) 1 vaga Philemon Rodrigues
2R Vice-Prêsldentã: Cunha uma (PPB) PMDB
3lI Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB) ClEionâncio Fonseca Hélio Rosas
Relator: DjaJma de Almeida César Marcos Uma

. Tltularés Suplentes João Magalhães Mário Martins
José Luiz CIerot Nair Xavier Lobo

Bloco(~l Roberto VaJadão 2 vagas
Cláudio Cajado Hilário Coimbra Wagner ROSSi
Francisco Horta Magno Bacelar PP8
Francisco Rodrigues Raimulido Santos Augusto Farias A1zira Ewerton (PSDB)
VaJdomIro Meger Zila Bezerra Ibrahim Abl-AckeI Ricardo Izar

BlOCO (PMDBJPSIWSL) Jair Soares Roberto Balestra
AdeIson SaJvador NanSouza Jarbas Lima 2 vagas
Bosco França (PMN) Roberto Paulino Prisco Viana
1 vaga 1 vaga PSDB

Bloco (PPBIPL) Nelson Otoch Danilo de Castro

Cunha Lima Benedito Guimarães Renato Johnsson Luiz Piauhylino

Francisco Siva Felipe Mendes VICente Arruda Paulo Feij6

Lamartlne Posella 1 vaga Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT
PSDB José Genorno . Miguel Rossatto

NIcias Ribeiro Fátima Pelaes Marcelo Dada Nedson Micheleti

Zulaiê Cobra OIávio Rocha Milton Mendes Pedro Wilson
1 vaga Salomão Cruz PDT

PT Ênio Bacci Coriolano Sales

Luiz Mainardi Milton Mendes
Silvio Abreu Matheus Schmidt

1 vaga 1 vaga PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima
PDT Bloco (PlHSD/PSC)

1 vaga Luiz Durão De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PSB Bloco (PSBlPMN)

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À

ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposlçio: PEC-12819b Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL) .
12 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
211 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 VICe-Presidente: JoValr Ararites (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Alexandre cardo6o 1 vaga

Secretário: SlMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 31fH065I7052

COMISsAo ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MpDIFICACOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

PropoaJçio: PEe-tMW2 Autor: Hélio Bicudo
• outros

Presidente: Wagner ROSSi (PMDB)
111 VICe-Presidente: Roberto VaJadãó (PMDB)
211 VICe-Presidente:
3lIVice-P~: Jarbas Lkna (PPB)
RelatOr: Jairo Carneiro (PFL)

. TItu...... SUplentes

Bloco.(pFLIPTB)

AIvarp Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Jairo Çarneiro
PaesLancflm

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa FeI.ippe

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
·1 vaga-



Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC) PSOB

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Confúcio Moura
·Ivandro Cunha Uma

1 vaga

Robéri9 Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton BaiWlO

Robério Araújo

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

POT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

Elton Rohnelt

Bloco (PLlPSO/PSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC·155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Adauto Pereira
,Antônio Geraldo
JairoAzI
"vicente Cascione
3 vagas

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

AtilaLins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

POT

PSB

PSOB

PMOB

Nilson Gibson

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Renan Kurtz

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND[GENAS)

Proposição: PEe-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice~presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Femando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
DoIores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Oanilo de castro

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Ezldio Pinheiro



Robério.Araújo,(PPBl
Vicente~

1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

PT

João Leão
Saulo Queiroz (PFL) ,
, 1 vaga

Fernando Ferro
.José Machado

Pedro Wilson

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

,PPB

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
211 VIce-Presidente:
Relator: Darcisio Perondi (PMDB)

TItu~~ Sup.n~

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PLJPSIWSC)

Francisco Rodrigues (PPS) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: 8etv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EP,ttENDA À CONSTITUiÇÃO
N5I 169, DE 1993, QUE "AlTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 161 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NrVEl DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICrPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE S!'ÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PUBLICAS Fi-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

PDT

S~rafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PLJPSD/PSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Sup.ntes

VaIdomiro Meger
2 vagas

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
sebastião Madeira

PT

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLIPTB)

TItulares

Alexandre Cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jos~ Augusto

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
211 VICe-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSOIPSUPSC)

Darcisio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritze!
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

José Teles
2 vagas

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PDT

PMDB

Proposlçio: PEC-169193

carlos Magno
Jairo Azl
Laura carneiro
Marcos Vinicius
Roberto Jefferson
Ursicino~roz
Vanessa Felippe

Cidinha campos
Silvio Abreu

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcisio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga



Antônio-Canos Pannunzio.
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

PSDB

PT

PDT

Arlhur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden santiago

Pedro Henry
. Raimund9 Gomes de.MatoS

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

PT

PDT

Marconi Perillo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

PSB
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDAÀ

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAP[TULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEe-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Néto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Nilson Gibson

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadâoGomes
1 vaga

Antônio Brasil
EdinhoBez

Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Ouinan

Rubens Cosac

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PfB

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PLJPSDJPSC)

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Antônio do Valle
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
José Priante
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Dames
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

PedoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEe-175195 Autor: Poder Executivo .

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 VICe-Presidente:
22 VIC9-Presidente:
32 VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

EnivaJdo Ribeiro '
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto Campos

Euripedes Miranda
Matheus SChlmidt

Matheus Schmidt

Carlos Nelson
Femando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro MabeI

Alexandre Santos
João Leão

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Ca~lazzi

OdelmOLeão
Pedro Correa

Prisco Viana

PPB

PSDB

PMDB

José Maurício

Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho

.Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira FrarlCO



Alexandre C9ranto
Átila Lins

Carlos Alberto campista
Cláudio Chaves

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andmde

1 vaga R~ue1 Gapiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231~ DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-A/95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abflio Arruda
12 VICe-Pre/?idente: zaire Rezende (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

1 vaga

Sérgio Miranda.

Eujácio Simões

Suplentes

. Jair BoIsOnaro Arnaldo Faria de Sá

Alberto GoIdrnan 1 vaga Renato Johnsson

Fernando Torres PSOB
Silvio Torres

Tuga Angerami Feu RosaVeda Crusius
1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossatto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bernardo POT

Eurípecles Miranda Silvio Abreu

Fernando Lopes
Bloco (PLJPSD/PSC)

Fernando Zuppo Eujácio Simões ExpednoJún~(PPB)

Bloco (PSBlPMN)

PCdoB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLJPSD/PSC)

Pedro canedo

Ricardo Herádio

P.SpB

Haroldo Lirna

Airton Dipp
Matheus Schmidt

PT

POT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11: Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1994,QUENACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARnGO 8SI DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APUCADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MIUTARES"

Proposição: PEe-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3!1 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItulares

Firmo de castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Bloco (PFUPTB) Bloco (PMOB, PSO, PSL)

PMOB

Aloysio Nunes Ferreim
Arnaldo Madeim

Anivaldo Vale Eduardo Coelho

OsmirLirna
Paes Landim,
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes

PPB

Elton Rohne/t
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Rita camata
2 vagas

Armando Abílio
Luís Roberto Ponte
Pedro lrujo
Sandro MabeI
Silas Brasileiro
zaire Rezende

PSDB

Nelson Harter
Noel de OIiveim

Valdir GoIatto
3 vagas

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa



-Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Jo~ir A.r:antes
MOisés Bennesby

Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Femando Zuppo
JoanaDarc
Luciano Zica

BI()lco (PT, PDT; PC~B)

Femando Ribas Caril
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

PPB

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318~705617~52

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALfNEA "O"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CO~STITUIÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEe-320J96 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 VICe-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJP5D/PSL)

PTB

Vicente Caseione Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra.da Silva
.Local: Seni. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063 .

COMISsAo ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NR 338-A, DE .1S$6, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-33éJ96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vlee-Presiden.te: Hélio Rosas (PMDB),
2!! V/C9-Presidéilte: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

T1tular~s Suplentes

Bloco (PFIJPTB)

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Inácio Arruda
Jair Meneguelli

. . ..JoSé-Maurício _
. .José Pimentel -

Paulo Rocha

Ari Magalhães
EmnioAssmar
JoãoTota
2vagas .

Roberto Jefferson

Raquel Capiberibe

ExPedito Júnior (PFL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas .
Leur Lomanto
Paulo Lima

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens COsac

Aldo Rebelo
. Chico Vigilante

Eduardo Jorge
Milton Mendes

Renan Kurtz

PPB

5 vagas

PTB

José COimbra

PSB

Pedro Valadares

PL

Eujácio Simões

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Djalma de Almeida César
Snvio Pessoa
Simara Ellery

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima .

Abelardo Lupíon
Maria Valadã9
Osório Adriano
Paes Landim'
Sérgio Barcellos
VIcente Cascione
Werner Wanderer

ArÍtônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orclno Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
JairBolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Darci Coelho
2vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
HugoBiehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

PSDB

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Antônio Feijão
Celso Russomanno
JoséAnibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feljó

Elias Murad
Leônidas Crlstino

Nelson Marehezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda



1 vaga

Sérgio Carneiro

Fernando Dlniz
Pinheiro Landim
Roberto Va/adão

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Welson Gasparlnl

ExpedIto Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezellí
Silvemani Santos

Basmo Villani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

BI~{~MDBlPSDlPSlJPSC)

José Luiz C1erot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Rávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Ablardo Lupion
carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones:318·7~066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N!!
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposlçio: PEc-407196 Autor: LucIano castro

Presidente: Abelar'(lo 'Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 VICe-Presidente: Zulalê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz C1erot (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Ademir Cunha

Claudio Chaves
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

PT Roberto Santos

Chiéo VigHeÍife Jaq't1éS"Wagnal'
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser Ivan Valente
Marcelo Déda José Genofno Pedro Wilson

PDT Valdeci Oliveira

Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB Severiano Alves
Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB Gervasio OIivelra
Haroldo Uma Aldo Rebelo

j

Betlnho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Uma
1 vaga

Secretária: Maiia Auxiliadora
LocaI: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC NS! 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

ProposIção: PEc-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2Q Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3l! VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Tftum~ Sup~tes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Djalma de Almeida César Darcísio Perondi
José Luiz Clerot Edinho Araújo
Lídia Ouinan Marquinho Chedid
Maria Elvira Ronaldo Perim
Maurício Requião Sandro MabeI
Nair Xavier Lobo 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdorniro Meger (PFL)

PSDB

Luiz Buaiz
5 vagas

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo DecIa
Milton Mendes

PT

Danllo de Castro
José Thomaz NonO

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perilio
Nelson Marchezan
Octavio Elísio

Alexandre Santos
RávioAms

Osmanio Pereira
Vicente Arruda Fernando Ribas carli

PDT

SiMoAbreu



PSB

João ~aço . Gervasio Oliveira

Seêretária: Angela Maneuso
LocàI:8erv.COm. EspécIais":'· Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2449, DE 1997, QUE -ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposlçio: PEC-449f97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!l VICe-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3!l Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares .Sup"ntes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

N2 513, DE 1997, QUE-ACRESCENTA
PARÁGRAFO 52 AO ART. 55....

(DECORO PARLAMENTAR
- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposição: PEC n2 513197 Autor: Marceló Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Eujáclo Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Luiz Buaiz

Suplentes

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

Gonzaga Patriota

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Chico da Princesa

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

PL

PTB

PSB

PSOB

Alexandre cardoso

PFL

Titulares

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

José Borba.

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

A1oy~io Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

AsdrúbaJ Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunhá Uma
Roberto Valadão
Rubens Cosac

A1ceste Almeida
Carlos Alberto Cámpista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

PSOB

PPB

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

.Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI POTI PedoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

A1exandro Csranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
saulo Queiroz

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Anfbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabéf

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
EuricoMiranda
Felipe Mendes

. Romel Mízio

Gerson Peres
Lamartlne PoseUa

Laprovita Vieira
Marcio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ênio Bacci
José Genoíno
Milton Temer



·ppa Bloco (PLlPsbIPSC)

PL
Eujáclo Simões Wefinton Fagundes

Secretário: SlIvIo Sousa da Silva
Local: servo Com. EspecIais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-7061f.318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERA1S DE IRRIGAÇÃO E

RECURSbs HfDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO' ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
111 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
2!1 VICe-Presidente: João Leão (PSDB)
3!1 VICe-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

TItula,.. SUplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PSBlPMN)

1va~ ~F~~

Secretária: Ana Clara serejo
l..oat Serv. Cem. Esp. - Mi!tio I, Sela1m-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDT)
111 VICe-Presidente: 8andro MabeI (PMDB)
2!1 VICe-Ptesidente: Miguel Rossetto (PT)
3!1 VIce-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator.: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares Suplentes

Bloco (PFL.IPTB)

Aryl<ara .
Benedito DomingoS .

.Benedito Guimarães
JoSé R~ElI1d8
RicaÍ'dO Bal1os..

Vicante Cascione

Gilvan Freire

PSB

Luis Barbosa
4 vagas

Rodrigues Palma

Pedro Valadares

Eujáclo Simões

Ademir Cunha
Benito Gama
carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
8andro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

PMDB

PPB

Elton Rohnelt

Álvaro Gaudêncio Neto
carlos Magno

Félix Mendon~
Júlio César

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

JalroAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

PMDB

Adauto Pereira
Betlnho Rosado
Cláudio Cajado Domingos Leonelli

Luiz Bra~ José Anibal

PSDB

Antônio Balhrnann
Roberto Brant

Oscar GoIdoni
Paulo Lustosa
Simara Ellery

PPB

Pinheiro Landim
2va~ Maria da Conceição Tavares

Miguel Rossetto

PT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Enivalclo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

PSDB.

José Unhares
Marr.:orii Peri/Io (PSDB)

Moacyr Andrade Miro Teixeira

PDT

Fernando Zuppo

João Leão
Nicias Ribeiro

Ceci Cunha
MárIo Negromonte

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Pedro Canedo

Ivan Valente
1 vaga

PT

Alcides Modesto
José Pimentel Gonza~ Patriota

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

LUiz Durão

PDT Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B

1va~ Telefones: 318-755517063



Bloco PMDBJPSDlPSL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE·
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALN

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CABOTAGEM)

Poroposlçio: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 VICe-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 VIC8-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLJPTB

pedoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Titulares Suplentes

Autora: Marta Supllcy

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno 8l:icelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZilaBezerra
2 vagas

Proposição: PL 1.151195

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 VICe-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
2!! VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thame Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
laire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Lindberg Farias (PedoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan .
1 vaga 1 vaga

PSDB

Bloco {PPBlPL}

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair BoIsonaro
José Egydio

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negrornonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

Cunha Uma
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genorno
Marta Suplicy

PT

carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Cfmeiro

PDT

Vicente André Gomes

PDT PSB

Miro Teixeira José Mauricio Fernando Lyra Raquel Capiberibe

Gervasio Oliveira

PSSB Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B

Pedro Valadares Telefones: 318-68741706617067



Álvaro Ribeiro

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL

PSB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Pedro Canedo

Alexandre Cardoso

PPB

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-68741318-7052

COMISSÃO ESPECIAL'

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl!1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNICfplOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673/95 Autor: Poder executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2ll Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Alberto Silva .
Ivandro Cunha Lima
José Aldemir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

PSDB
Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
LeOnidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

Suplentes

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Vicente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

COMISSÃO E~PECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 1.159/95, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI Nl! 6.354/76, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Nl! 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Nl! 2.437/96 E PROJETO DE LEI Nl! 3.633/97

Proposição: PL nll 1.159/95 Autor: Arlindo Chlnaglia

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2ll VICe-Presidente: Romel Anízio (PPB)
3ll VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

TItulares

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Ssndro Mabel
Snvio Pessoa

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

C8rIos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Ssndra Star1ing
8everiano Alves

Aécio de Borba
Euricó Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anfzio

Philemon Rodrigues

Ademir Lucas
Jovalr Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson

. Ronaldo cezar Coelho
Wilson Campos



Luiz Buaiz

4 vagas

Israel Pinheiro

Suplentes

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murila Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues .
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PL

PTB

PSB

PFL

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Fernando Lyra

Leopoldo Bessone

Valdemar Costa Neto

Secretária: Angela Mancuso
Locai: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ QUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano ,Rigotto (PMDB)
12 VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

Antõnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho'
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Bonifácio de Andrada
GersOn Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
sandro Mabel
Sílvio Pessoa

parlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gornyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Arlindo Vargas

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

sarney Filho
Valdomiro Meger

VilmarRocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

José Janene

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
PedroYves

RobsonTuma
Zaire Rezende

1 vaga

Philemon Rodrigues

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho AraúJo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 VICe-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Benedito Domin~

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres .

Aldo Rebelo
Joãq Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Affonso Camargo
Benedito de Ura

.Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
saulo Queiroz



secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.7101'93 Autor: Poder executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TRu~n. Sup~nms

Bloco (PFI.JPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

pedoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

secretária: Ed/a Bispo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nl! 4.376193 Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 VlCe·Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

TRulares Suplenms

Bloco (PFLlPTB)

. Méio de Bórba
Eurico Mirárlda
Nelson Meurer
PedroYves
RomeI Anízio

Leopoldo Bessone

Alexandre Cardoso

Pedro canedo

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da PrifIC9SB
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

PPB

PTB

PSB

PL

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Vicente Cascíone

Álvaro Ribeiro

Welinton Fagundes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Pedro Henry

Arlindo Chinaglia
Gi/ney Viana
Paulo Bernardo

Renan Kurtz

Gonzaga Patriota

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PT

PDT

PSB

Simão Sessím

Carlos santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Fernando Zuppo

Nilson Gibson

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Adelson salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenrnann
1 vaga

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

AntOnio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PPBlPL).

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starling

Eurípedes Miranda

PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

PPB

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PDT

Fernando Lopes



José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

PTB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo GOtlVea
Vicente Cascione

Rodrigues Palma

PSB

Ricardo Heráclio Pedró Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo COrn. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLJTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A..LTERAÇÔES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2l! VICe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSOB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

PFL

Bloco (PMDB,lPSD;.MIl.)

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

/,BIocolP~

~ Rodrigues (PPB)

PCdoB,

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Sel\úle COm. E$p.:- Anexo II,SeII'169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NlZ 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUSAPENSADOS

Proposição: PL 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jandira Feghali(PCdoB)
3º Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

De Velasco

Carlos Nelson
Hennes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
ROberto V,aladão
2.vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tet€! Bezerra

2 vaga

Blocol(PT•.PDT;'PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
OCtávio Elísio
Pimentel Gomes

.Roberto Brant

Chico Vigilante
, Jandira Feghali
, José Genoíno
.Marta Suplicy
,Severiano Alves

PPB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada

'Eraldo Trindade
Francisco Silva

,Wigberto Tartuce

Fernando Torres
Feu Rosa .

RávioArns
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde .
Valdeci Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
C:ierson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PPB

A1zira ~werton

Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PDT

Coriolano Sales

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feij6
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Enio Bacci



Matheus Schmidt Eurípedes Miranda Vânio dos Santos Nedson Micheleti

-Bloco (plJpgD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquínho Chedid

Bloco (PSBlPMN)

CorloIano Sales
Fernando Lopes

PDT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSD/PSC)
Fernando Lyra

Aldo Arantes

PCdoB

Pedro Valadares Francisco Horta

Haroldo Lima Alexandre cardoso

Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio

Suplentes

Secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-PreSidente: Marconi Perillo (PSDB)
3º Vice-Presídente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Tüumres Sup.n~

Bloco (PFLJPTB)

PCdaB

Ségio Miranda MHton Temer (PT)

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERêNCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1º VICe-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3º VICe-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares

Benito Gama Augusto VIVeiros
Félix Mendonça carlos Melles
Manoel Castro Jonival Lucas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Lima Netto
Saulo Queiroz Osório Adriano
VilmarRocha Roberto Pessoa

PMDB

EdinhoBez Antônio do Valle
Germano Rigotto Luís Roberto Ponte
Gonzaga Mota Marcos Lima
Pedro Novais Paulo Ritzel
Silas Brasileiro 2 vagas
1 vaga

PPB

Delfim Netto Cunha Bueno
FetterJúnior Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Firmo de castro Antélnio Feijão
Luiz carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Parillo Octávio Elísio
Veda Crusius 1 vaga

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria ConceIção Tavares

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZilaBezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
NaIr Xavier Lobo
ReginaLino
RitaC8mata
Tetê Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandlra Feghali
Marta SupRcy
SérgIo C8me1ro
Teima de Souza

PFL

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
1 vaga

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

PSDB

Feu Rosa
YedaCrusius

4 vagas

Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Es1her Grossl
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Stalfing
Socorro Gomes



Aléiófle Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

.PPB

PTB

5 vagas

José Coimbra

Luiz Alberto
Ricar~ Gomyde .

Adylson Motta
carlos Airton
Jair BoIsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

PPB

José Pimentel
Luiz (::duardo Greenhalgh

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 Vicd-Presidente: Carlos Mellas (PFL)
2!l VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
311 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

PTB

PSB

PL

r~elson Marquezelli

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Gano/no

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Sarbieli
Nair Xavier Lobo
SUas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu Rosa
JovaIr Arantes
Luiz PlaUhyllno
Nelson Otoch

.Zulaiê Cobra

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes

Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PUDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orc/no Gonçalves
Valdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo

TItulares

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
sarney Filho

Germano Rigotto
2 vagas

JoséAnIbal
Nelson Marchezan
OCtávio EJrsio

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

ArI Magalhães

Suplentes

PFL

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PUDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonõ

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

José Teles



Delfim Netto
'JúlioReàecker

Arlindo Vargas

PTB

Ushitaro Kamia
1 vagão

Paulo Cordeiro

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA Ã ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-8
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

salomão Cruz (PSDB)
samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Si/as Brasileiro (PMDB)

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

PFL
Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Suplentes

Cláudio Chaves
Murila Pinheiro

Coordenador: samey. Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gi/ney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Corrissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones:318-7~061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PERíODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz MoIsés Bennesby .

Bloco PT; PDT, ·PcdoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)

. Carlos Alberto (PSDB) Sirnara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7061n062

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n052 .

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Luiz Femando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (OpB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Coordenador: Miro Teixeira (PDn

Titulares

Coordenador: Gilney Viana (pn
AntÔnio Brasil (PMDB)
Femandq Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Fi/ho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presidência

Antônio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (Pn
João Fassarella (Pn

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·706617067

1 vaga

Carlos Airton
Lufs Barbosa

Pinheiro Landim
Regina Uno

PTB

Bloco PUDB, PSD, PSL

PSDB

Confúcio Moura
José Priante

JoãoTota
Valdenor Guedes



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - 4.ed. - R$ 9,90

~t\$~~·.~~tltllI~H<'414'W&,
~hUI''H1tlklm

LDB: Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - R$ 1,98

•c.,l,W,AAtlCCOO'I.'Vl105
~lElI!UO'U«t'BIIOIIU

• Vi.... Da ca_alo 11I:
lIIWlÇíiJi.·I:X'I'UIII....__ iTlca

ICCTE ........

Endereços do.s Deputados - 1995/1999
R$ 7,92

-,--

Homenagem à S~ Ruhíyyih Rabbani,
primeira-dama da Comunidade Bahá'í

Mundial- R$ 2,47

Dívida externa: a experiência brasileira
R$1,21

A visão da Comissão de Relações
Exteriores sobre a política externa do

Brasil - R$ 1,98
,--.__"__,~••... ~_"""""""_"".",_", __,,,/""'._,,,...,.,,,.....WM',,__•••,,,........__--='__,.,...''''''''."._'''''....-_.''''''_.,.'',__''''.,.....w,.~''__'''''::-''.. '._'''"-",...,,_."""'__..-~__."""' _

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Cãmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-647717271.
Informaçães: Coordenação de Publicações. lelefone: (061) 318-6865/6866.



CÃMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

Legislação eleitoral
R$1,32

. .I'F.Rns I\-\RI..,,~.v.:N1AJt~~
ULYSSES GUIMARAES

Ulysses Guimarães: discursos
parlamentares - R$ 9,90

Repertório bibliográfico: deputados
brasileiros - R$ 4,95

Deputados brasileiros: repertório
biográfico - 2.ed. - R$ 11,88 .

Assessoria Legislativa; Assessoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira

R$ 7,70
'I

ALERTA:
OQUEHAllEnouo

tiA " ...UOTECA·'

IJEZEMBRM7

Alerta: o que há de novo na Biblioteca.
(Mensal)

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados
Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-686516866.



CÃMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES
TíTULOS PUBLICADOS 1997/1998

•

o caso Vale do Jequitinhonha.
O sistema de controle do Executivo

R$ 2.97

1996: um ano de luta pela vida
R$1,98

LEGISLAÇÃO INTERNA
Co&RhH .. '*"'""-UIIMI.......can.. ...~ ,

------- ...

Legislação interna: coletânea de normas
administrativas da Câmara dos

Deput~dos

i:=......

Tribunal internacional para julgamento
dos massacres de Eldorado do Carajás e

Corumbiara - R$ 2,97

" t.;,)t(V.'... ··• ....-.~
"r

PREVIDÊNCIA
SOCIAL
fi ~I1S I! 11 í!.'l!r!pltl!hlíl VI/ri! do (<te DoeI'

~CN""'" , .e--
O"'.c..oN _""'- .....

. ~"'Pt!.-- !~ ....s.-.

Previdência social: o SUS e a
Companhia Vale do Rio Doce - R$ 3.96

Agricultura: questão do abastecimento
interno'- R$ 11,11

"." ., , .. '~ .••'~ ·0 ~~·v_ .,~•••.~. __~ •.•.~._" ~

Lo~is de venda:' Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da C~mara dos Deputados
'Telefones: (Ó61) 318-647717271. . 
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865/6866.



·,~,,::::'I"~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
'"

o,, "ta N-2, Unidade de Apoio 11I. Praça dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasilia, DF.
Fones: (061) 311-35751357613579. Fax: (061) 3114258. E-Mail: ssetec@admass.sena~.gov.br

Publicações
Agenda 21 (R$10,00). Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em setembro de 1992.

A Vida do Barão do Rio Branco (R$ 20,00) - Luís Viana Filho. Obra social, política e
diplomática de José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.

Dados Biográficos dos Presidentes do Senado Federal (R$ 2,00). Principais fatos da
vida administrativa, trabalhos publicados, condecorações, missões no exterior.

Legislação Eleitoral no Brasil (do século XVI a nossos dias) (R$ 60,00) - Nelson
Jobim e Walter Costa Porto (orgs.). Compilação da legislação eleitoral brasileira,
deSde a época colonial a nossos dias.

Meio Ambiente - Legislação (R$ 20,00). Dispositivos constitucionais, atos jntemacion~is,

Código Florestal, Código de Mineração, legislação federal e índice temático.

Coleção Memória Brasileira

- A Constituinte perante a História (R$ 8,00). História do sistema constitucional
br~sileiró; no período de 1822 a 1862. Estudos sobre a Constituinte brasileira de 1823.
'C~letân~a de documentos representativos dos trab~lhos legislativos da época.

Coleçãó Grandes Vultos que Honraram o Senado
. .. "., ," ".. .' .

- Teotônio- Vilel'a:.(R$ 10,00). Biografia,do Senador da República Teotônio Vilela, seu
perfil parlamentar, resumo de sua~ atividades públicas, discursos e projetos, literatura
citada.

,. . . ~ .

"Coleção 'Estudos da Integração (em português é 'espanhol)'

- Volume 9 (R$ 3,00). "O Atributo da Soberariià", de Heber Arbuet Vignali.

- Volume 10 (R$ 3,00). "A Arbitragem nos Países do Mercosul", de Adriana Noemi
Pucci.

, Solicite hoje mesmo'nosso catálogol
, . .
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ug = 020002
gestão = 02902

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota ele Empenho, Ordem de Pagamento peJa Caixa
Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB CEGRAF, conta na 920001-2, Banco cio .....1, Agência
0452-9 Central, conta nlI 55560204-4 ou recibo de depósito vic FAX (061) 224S450, a favor do
FUNCEGRAf. .

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBUCAÇÕES
PRAÇA. DOS TRÊS PODERES S/N- - BRASiUA DF - CEP 70165-900

CGC. OO.53CU79/0005-49

Ob~.: Não será recebido -cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores informoções pelos tefefones (061) 311-3738 Seção de Remessas Postais ou ( 061) 311-3803
Seção de Cobrança.

Tabela em vigor a partir de 3-3-97.
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