
DIÁRIO
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO XLIV - N'176 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 1989

'"CAMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO
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gislativa; da Comissão de Finanças, pela aprovação,
com emendas.

Projeto de Resolução n" 213-A, de 1989 (Do Sr.
Adhemar de Barros Filho) - Cria o Grupo Parla
mentar Brasil-Bolívia; tendo parecer da Mesa, pela
aprovação.

Projeto de Lei n" 4-A, de 1987 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 034187 - Estende aos demais
militares integrantes dos Corpos e Quadros das For
ças Armadas, as disposições da Lei n' 6.681, de
16 de agosto de 1979, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; e, da Comissão de Defesa Na
cional, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 7-A, de 1987 (Do Senado Fede
ral) - Faculta aos depositantes de estabelecimentos
bancários terem çonsignado, em seus talões de che
ques, as referências que especifica e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação.

Projeto de Lei n' 571-C, de 1988 - Emenda do
Senado ao Projeto de Lei n" 571-B, de 1988, que
"estabelece a obrigatoriedade da incidência de cor
reção monetária sobre as importâncias pagas com
atraso pelas entidades e órgãos vinculados à Admi
nistração Pública, relativas aos contratos que especi
fica, e dá outras providências".

Projeto de Lci n" 926-A, de 1988 (Do Sr. Sólon
Borges dos Reis) - Dá nova redação ao inciso 11
do parágrafo único do art. 258 do Código Civil;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação.

Projeto de Lei n" 1.082-A, de 1988 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Disciplina a prestação alternativa de ser
viços pelos que se eximirem da obrigação legal, por
motivo de convicção filosófica ou política, nos ter
mos do item VIII do artigo 5" da Constituição; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 1.125-A, dc 1988 (Do Se. Gon
zaga Patriota) - Inclui ligação ferroviária de Per
nambuco na relação descritiva das ferrovias do Plano
Nacional de Viação, instituído pela Lei n" 5.917,

REQUERIMENTO

Requerimento de C.P.L n" 15/89 (Deputado José
Camargo) - Cria Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a apurar denúncias sobre importações
e exportações falsas realizadas com sub e superfatu
ramento. (Pág. 15472)

PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTlTUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n' 40, de 1989
(Da Sr" Raquel Cândido) - Dá nova redação ao
art. 4'! do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias. , lPág. 15473)

PROJETOS A IMPRIMIR
(Págs. 15473 a 15551)

Projeto dc Lei Complementar n' 53-A, de 1989
(Do Sr. Carlos Cardinal) - Disciplina a perma
nência temporária de tropas estrangeiras no Terri
tório Nacional (Art. 21, inciso IV, da Constituição);
tendo parcceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com emendas; da Comis
são de Defesa Nacional, pela rejei.;ão deste e apro
vação do de n" 153189, com emendas.

Projeto de Lei Complementar n' 156-A, de 1989
(Do Sr. Francisco Dornelles) - Fixa o início e o
término do exercício financeiro na administração
pública e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le-

(Pág. 15468)

Do Senhor Deputado VALTER PEREIRA, co
municando que estará reassumindo o mandato de
Deputado Federal, a partir de 22-12-89.

(Pág. 15468)

MENSAGEM

Mensagem n" 850, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato que "outorga permissão à Fundação Cristã
Educativa. para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Pires do Rio, Estado de Goiás".

Do Senhor Deputado ONOFRE CORRÊA, co
municando que está reassumindo o m"ndato de
Deputado Federal.

(Pág. 15467)

(Pág. 15467)

(Pág. 15467)

I - Abertura da Sessão

1- ATA DA 177' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3' SESSÁO LEGiSLATiVA DA 48' LEGiSLA
TURA EM 13 DE DEZEMBRO DE 1989

III - Leitura do Expediente

fi - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

COMUNICAÇÕES

Do Senhor Deputado RUBEM MEDINA, comu
nicando sua filiação ao Partido da Reconstrução Na
cional- PRN.

OFÍCIOS

N' 176189 - Do Seuhor Deputado JOÃO NA
TAL, Presidente em exercício da Comissão de Cons
tituição e Justiça e Redação, solicitando a anexação
do PL o' 1.230/88 ao de o" 927188.

"rPág. 154(7)

N" 138189 - Do Senhor Deputado SÓLON BOR
GES DOS REIS, Vice-Líder do PTB, no exercício
da Liderança, indicando o Deputado GASTONE
RIGHI, por declaração da Bancada, Líder do Parti
do na 4' Sessão Legislativa.

(Pág. 15467)

N' 719189 -.Do Senhor Deputado EUCLIDES
SCALCO, Líder do PSDB, indicando o Deputado
ELIAS MURAD, para integrar, como suplente, a
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência So
cial.

REQUERIMENTOS

Do Senhor Deputado HÉLIO ROSAS, solicitan
do a retirada de tramitação do PL n'! 298187.

(Pág. 15467)
Do Senhor Deputado DARCY POZZA, Presi

dente da Comissão de Transportes, solicitando au
diência da Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Interior e Índio ao PL n' 1.190/88.

(Pág. 154(7)

Do Senhor Deputado VICTOR FACCIONI, soli
citando o encaminhamento de emenda ao PL n'
2.979, de súa autoria.
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. de 10de s~!embro de 1973; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e Re'q~ção, p~la

. constitucionalidade, juridicidade e técnica iegisla
tiva; e, daComissão de Transportes; pelá aprova-
ção, cqm substitutivo.' - . . .. .'.

Projetei de Lei n' 1.471-A, de 1989 (Do Sr. Ge
raldó Alckimin FilhoJ";'" J?ispõe sobre a capacidade
civil dos deficientes mentais; tendo parecer: 'da Co'
missão de Constituiçao e Justiç'a e Redação, 'pela
coilstitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito,"pela aprovação. . ,

Projeto de Lei n' l.594-A, de 1989 (Do Sr. Ahtã
nio Salim Curiati) - Dispõe sobre a divulgação da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais; ten
do 'parecer: da Comissão de Constituição e Justiça
e Redàção, pela inconstitucionalidade e injuridici-

'dade'. ' ',' '

. Projeto de Lei n' 1.698-A, de 1989 (Do Sr. Nilso
Sguarezi) - Reserv'a vaga aos filhos de trabalha
dores nas escolas públicas federais de 3" grau e dá
outras providências; tendQ parecer dfl Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela iÍJconstitucio-
nalidade:' ., ..

Projeto de Lei n° 1.761-A, de 1989 (Do Sr. Paulo
Almada) - Declàra de utilidade pública o Fundo
Missionário Achilles Barbosa, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constituciOnalidade. juridicidade, téc'nica legis
lativa e, no mérito , pela aprovação.

Projeto deLei n" L785-A, de 1989 (DoSr.C,!rlos
Cardinal) .é.. Dá nova redação ao artigo ll7 da Lei
n'1.7ll,de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos

, Funciomírios Públicos Civis da União; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, '
pela inconstitucionalidade. .

Projeto de Lei n' 1.790-A, de: 1989 (Do Sr. Tadeu
França) - Dá nova redação ao item I do .artigo
lI·da Lei n' 3.807., de 26 de agosto de 1960, para
o fim de-tofnaY recípr~ca: a relação .de depelldência
entre cónjuges e compànheiros, e determina outras
providências ;tendo parecerda Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação', pela inconáituciona
Iidade.

Projeiode Lei u' l.793cA, de1989 (Do SLTádeu
França) ~ Acrescenta parágrafo único' ao' att. l'
da Lei n"7,408, de 1985, que "permite a tolerãncia
de 5% (cinco por cento)·na pesagem de carga em
veículos de iransporte"; tendo pareceres: da ('omis
são de Constituição e Justiça e Redação; pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,com
emenda;' e ,da"Comissão de Transportes, .pelarejei-
ção.· ".

Projeto de Lein" L796-A, de 1989 (DoSr. Tadeu
França)....c. Dispõe sobre a aposentadoria pOr tempo
de serviço, com contagem recíproca; tendo parecer
da Comissão de Constituição e 'Justiça e Redação,
pela ·inconstitucionalidade;

ProjetodeLei n" 1.841-A,de 1989 (Do SI. César
Maia) - Determina a absorção das dívidas dos Esta
dos e Municípios pela União; tendo parecer daCa
missão de Constituição e Justiça e Redação' pela
inconstitucionalidade. . '. .

Projeto de Lei n" L850-A;de 1989 (Do Sr. Arnal
'do Faria de Sá) -Dispõe sobre o acesso dos segurã
,dos .da Previdência Social nos estádios de, futebol;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela. inconstitucionalidade e injuridici~

dade.
Projeto de Lei n° 1.864-A, de 1989 (Da Sr'. Rita

Camata) - Dá nova redação ao art. 392 da Conso
Ijdação das Leis do Trabalho; teI)do pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e Redaçã,?,-pela
constitucionalidade, juridicidade e téênica legisla
tiva; e, da Comissão de Trabalho, pela, aprov,ação.

Projeto de Lei n'!2.036-A, de 1989 (Do Sr. Alvaro
Valle) - Determina a indicação do prazo deprescri
ção nos títulos de crédito (cambiais); tendo parecer:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação.

DIÁRIO DO'CONGRESSONACIONAL (Seçãol)

Projeto de Lei n' 2.0n-A, de 1989 (Do Sr. José
Camargo) - Define as moléstias e doeilças'incapaci
tadoras, nos termos do art: 40, inciso I, da Consti·
tuição;íendo·parecer da Comissão de Constituição

, e Justiça e Redação, pehl iQconstitucionalidade.
, Projeto de Lei n° 2.'082'A, de1989 (Do SI. Ney

Lopes) - Acreséentaparágrafo ao art. 268'do Códi
go de Processo Penal - Decreto-Lein'3.689, de
3 de outubro de 1941; telido parecer da Comissão
de Constituição e Justiçij.·e 'Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovà.çao.. .

Projeto de Lei n" 2.093-A, de 1989(00 Sr. Paulo
Ramos) - Dispõe sobre' a organização de coope
rativas de táxi; tendo parecer da Comissão dc Cons
tituição e Justiça e Redação, pela ·inconstituciona·
lidade. . . . .

Projeto de Lei n'! 2. 158-A, de 1989 (Do Sr. Ma
theus Iensen) - Dispõe sobre ós efeitos civisdo
casamento religioso, e determina outras providen
cias; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Rooação, "ela constitucionalidade, juridi
cidade, "técnica legislativa e, ncimérito, 'pela -'àpro
Ilação.

Projeto de Lei n'2.177-A, de 1989 (Do SI. Adyl
son Motta) ~ Dispõe sobre a antecipação de come
morações deferiados,.e dá outras providências; ten
do parecer: da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, 'pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativae, no mérito, pela aprovação.

Projeto de Lei ,j'2'.I79-A,de 1989 (Do Sr.NeIson
Sabrá) - Autoriza o Poder Executivo a eXtinguir
o Instituto BtasileirodoCafé _ lBCe o InStituto
do Açúcar e do .Álcool ....c. IAA, e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissâo de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lej n" 2.232-A,de 1989 (Do SI.iorgc
Leite)'~ Concede incentivos aO,desenvol1!Ímento
do Norte Fluiniriense; tendo parecer da.Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela inconstitu·
cionalidade, .

Projeto de Lein!' 2:282-Ã,' de 1989 (Do Sr. Geo·
vaniBorges) """"""'Dispõe sobre a criação de escola
agrícola federal nO "MuiJi.cípio ,de Amapá, Estado
do Amapá; tendo parecer da Comissão de Consti·
tuição e·Justiça e Redação; pela inconstituciona
lidade;

ProjetodeLein' 2.296-A', de 1989(Do Sr. José
Carlos Grecco) - Dispõe sobre o "Dia do Ferroviá
[io"; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, p~la.cQnstituCionalidade,juridi
cidad e técnica legislativa; e da Comissão de Trans-
pOT,tes, pela aprovação:. '. ' , "

Projeto deLein'l 2362-A, de 1989 (Do Sr. Arnal
do' Fioravante) 'c......: Estabelece competência 'para
constituição de Comissão com a finalidade de prover
o Código de Processo Civil das alterações jurídicas
ditadas pela Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988; tendo' parecer da Comissão de
Constituição e Justiça: e Redação, pelaco1Jstitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativà e, no méri
to, pela aprovação. c

Projeto de Lei n' 2,462-A, de 1989 (Do Sr. Sigma
ringa Seixas) -'- Altera a redação do § 2'! do art.
184 e acrescenta parágrilfo único ao art. 240 do Códi
go de Processo Civil- Lei n' 5.869, de 11 de janeiro
de 1973; tendo parecer dà Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e; no mérito, pela apro-
vação> . . .

Projew:deLei n"2.541-A, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Dispõe sobre a criação da cadeira de "De
fesa Sanitária Vegetal" e do Departamento de Fitos
sanidade nos estabelecimentos de ensino' superior;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 2;642-A; de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Altera OCódigo Nacional de Trânsito;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, pela constitucionalidade, juridici-
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dade e técnica legislativa; e, da Comissão de Trans
pôrtes, pela rejeição.
'Projefo de Lei' ri·2.689-A, de 1989 (Do Sr. Paulo
Zarzur) ....c. Disciplina a aquisição da naCionalidade
brasileira (ar!. 12, inciso Il, letras li e b e § 1');
tendo parecer da Comissão de Constituição c Justiça
e Redaçã<;>, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 2.695~A, de 1989 (Do Sr. Max
Rosenmann) - Dispõe' sobre a dedução de lucro
tributável para fins de Imposto sobre a Renda das
PeSSoas Jurídicas, do dobro das despesas realizadas
em programas de assistência â saúde do'trabalhador
e seus dependentes; tendo parecer da Comissão de

"Constituição e Justiça e Redação, pela inconstitucio-
nalidade, '

Projetó de Lei n' 2.696'A, de 1989 (Do Sr. Stélio
'Dias) - Dispõe 'sobre revogação dos itens VI e
VII do art.195 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro
de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e 'Justiça e Redação, pela inconstituciona-
lidade. . - ,

Preijeiode Léfn? 2.697-Á,c1e1989 (Do Sr. Doreto
Campanari) - Concede anistia fiscal às pequenas,
médias e microempresas; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e Redação, pela incons
titucionalidade.

Projeto de Lei n" 2.716-A, de 1989 (Do Sr. Flori
ceno Paixão) - Dispõe sobre a aposentadoria pro
porcional dos funcionários públicos civis; tendo pa
re.cerda Comissão de' Constituição e Justiça e Reda
ção, pela inconstitucionalidade.

'PFoje~o de Lei ÍJ" 2.807-A, de 1989 (Do SI. José
Camargo) ---';Institui a prática de horticulturae jardi
nagemnas eseolas de ensino de primeiro grau locali
zadas nas zonas 'rurais; tendo pareceres: da Comis
são deConstituição e Justiça e Redação, pelaconsti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emenda; e,da Comissão de Educação, Cultura, Es
porte e Turismo, pela rejeição contra os votos dos
Srs. Osvaldo Sobrinho e Agassiz Almeida e, em
separado, do Sr. Ç1eonãneio Fonseca.

Projeto de Lei n? 2:974-C, de 1989 - Substitutivo
do ,Senado Federal ao Projeto de Lei n' 2.974-C,

.de 1.989, que "dispõe sobre 'a organização e o fUÍlcio
namento do Conselho da República". Pro,ieto de

Projeto de Lei n" 3.ü48-A, de 1989 (DoSr. Tidei
de pma) - Dispõe sobre as armas de fogo apreen
didas sem o correspondente registro, pelos órgãos
policiais; s~jam dist1ibuídas em ato públjco,na,for
m~·_,qu;e. ~spe_~ificü; ten,do' pareceres: da Comissão
de Constituição eJustiça'e Redação, pela constitu-

- cionalidade .juridicidade. e técnica legislativa; e, da
.comissão de DefesaNacional;pela aprovação, com
emendas.

"Projeto de Lei n?3.057~A, de 1989 (Di:>'Sr. Paulo
Zarzur) ~ Concede bendícios fiscais na área do
Imposto sobre a Renda aos investimentos em pro
gramas oficiais,de prevenção ao uso indevido etráfi
co de drogas psicoativas ou que causem dependên
cias física ou psíquica e em entidades espeCializadas
na recuperação e tratamento de alcoolismo e droga
dição; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade e
injuridicidade.

Projeto de'Lei n\' 3:097-A; de 1989(00 Sr: Fausto
Rocha) - Revoga o inciso I do art. 6' do Código
Civil; lendo párecer: da Comissão deConstituiçáo

.e Justiça e Redação, pelàcoristitucionalidadé, juridi
cidat:ie, técnica legislativa e, nO mérito, pela apro-
vação. .

Projeto de Lei n° 3.158-A, de 1989 (Do Sr. Paulo
Ramos) - Dispões~bre os profissionais de :saúde
quanto à aplicação do § 2" do art. 17 das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Fede
ral; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa; da Comissão de Serviço
Público, pela aprovação com emenda; e, da Comis
são de Saúde, Previdência e Assistência Social, pela
aprovação com emendas e adoção da 'emenda da
Comissão de Serviço Público.



Dezembro de 1989

Projeto de Lei n" 3.206-A. de 1989 (Do Sr. Ismael
Wanderley) - Transfere o Departamento de Avia
ção Civil para o ãmbito do Ministério dos Trans
portes: tendo pareccr da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n'! 3.236-A. de 1989 (Do Sr. Gon
zaga Patriota) - Denomina Rodovia Luiz Gonzaga
a BR-232 - estrada integrante do Plano Nacional
de Viação, aprovada pela Lei n' 5.917, de 10 de
setembro de 1973: tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa: e, da
Comissão de Transportes, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 3.260-A, de 1989 (Do Sr. João
de Deus Antunes) - Dispõe sobre o regime especial
de comercialização de ouro e de pedras preciosas
e semipreciosas em bruto; tendo parecer da Comis
são de Constituição c Justiça e Redação, pela incons
titucionalidade.

Projeto de Lei n" 3.279-A, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Cria a taxa de devolução de embalagens
plásticas e preserva o meio ambientc; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n'.' 3.287·A, de 1989 (Do Sr. Fran
cisco Amaral) - Autoriza os táxis a portarem pai
néis publicitários fixados no teto; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, jurididdade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Transportes, pela apro
vação.

Projeto dc Lei n" 3.314-A, de 1989 (Do Sr. Koyu
lha) - Estabelece normas para o provimento de
cargos públicos na administração direta. indireta ou
fundacional; tendo parecer, da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela inconstituciona
lidade.

Projeto dc Lei n" 3.382-A, de 1989 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Dispõe sobre impostos inciden
tes em veículos automotores; tendo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 3.384-A, de 1989 (Do Sr. Leonel
Júlio) - Proíbe a acumulação de mais que duas
aposentadorias para o servidor público; tcndo pare
cer, da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 3.407-A. de 1989 (Do Sr. Gon
zaga Patriota) - Dispõe sobre o porte de armas
curtas pelos motoristas de cargas autônomos ou de
empresas: tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Rcdação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação.

Projeto de Lei n" 3.4l2-A, de 1989 (Do Sr. Neuto
de Conto) - Dispõe sobre o repasse de recursos
do BNDES para o Badesc no Município de Itapi
ranga, em Santa Catarina, e dá outras providências;
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação. pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n'! 3.413-A, de 1989 (Do Sr. Neuto
de Conto) - Dispõe sobre o repasse dc recursos
do BNDES para o Badesc na localidade de Piratuba,
em Santa Catarina, e dá outras providências; tendo
parccer, da Comissão dc Constituição e Justiça e
Redação. pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 3.419-A, de 1989 (Do Sr. Sérgio
Naya) - Institui o Fundo Nacional de Habitação
Popular e cria estímulos à construção da casa pró
pria; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação. pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lci n" 3.457-C, de 19R9 ~ Emendas
do Senado ao Projeto de Lei n" 3.457-B, de 1989,
que "institui a Taxa de Fiscalização dos mercados
de valores mobiliários e dú outras providências".

Projeto de Lci n" 3.473-A, de 1989 (Do Sr. Fran
cisco Küster) - Acrescenta § 3,' ao art. 791 da Con
solidação das Leis do Trabalho; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação. pela
constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação.
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Projeto de Lei n' 3.612-A, de 1989 (Do Sr. Nelson
Seixas) - Altera a Lei n" 91, de 28 de agosto de
1935, que "determina regras pelas quais são as socie
dades declaradas de utilidade pública"; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 3.621-A, de 1989 (Do Sr. Tadeu
França) - Revoga a Lei n" 7.712, de 22 de dezembro
de 1988, que dispõe sobre a cobrança de pedágio
nas rodovias federais e dá outras providências; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça c
Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 3.656-A, de 1989 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n'! 531/89 - Dispõe sobrc
a extinção de recursos ex officio; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação.

Projeto dc Lei n" 3.707-A, de 1989 (Do Sr. Jorge
Leite) - Torna obrigatória campanha de saúde pú
blica contra as doenças transmissíveis pelos cães;
tendo parecer, da Comissão de Constituição c Jus
tiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n" 3.816-A, de 1984 (Do Sr. Flori
ceno Paixão) - Dispõe sobre as férias do professor
de estabelecimento particular de ensino; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e .Justiça e Reda
ção, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

Projeto de Lei n'! 4.347-A, de 1989 (Do Sr. Flori
ceno Paixão) - Concede ao propagandista e ao
vendedor de produtos farmacêuticos o direito ao
adicional de insalubridade e à aposentadoria espe
cial; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Cei n" 4.413-A, de 1984 (Do Sr. Ro
berto Jefferson) - Dispõe sobre a participação de
empregados na direção das empresas estatais, e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela inconstitucio
nalidade.

Projeto de Lei n' 4.424-A, de 1984 (Do Sr. Ro
berto Jefferson) - Concede estabilidade provisória
ao trabalhador: tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e Redação, pela inconstituciona
lidade.

Projeto de Lei n' 6.090-A, de 1985 (Do Senado
Federal) - Dispoe s~bre a aplicação da correção
monetária em depósitos judiciais; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e. da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio. pcla prejudicialidade.

Projeto de Lei n' 6.821-A, de 1985 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n" 548/85 - Confere à
BR-369 a denominação "Rodovia Presidente Tan
credo Neves"; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação pela constituciona
lidade. juridicidade e técnica legislativa; e. da Co
missão de Transportes, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 7.504-A. de 1986 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n" 100/86 - Autoriza o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
~ DNOCS. autarquia vinculada ao Ministro de Esta
do Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a
doar o imóvel que menciona, situado no Município
de Corcmas, Estado da Paraíba; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Juridicidade e Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e. da Comissão de Desenvolvimento Ur
bano. Interior e Índio, pela aprovação.

Projeto de Lei n'! 7.505-A. de 1986 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n'.' 101186 - Autoriza o
Departamcnto Nacional dc Obras Contra as Seeas
- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro de Es
tado Extraordinário para Assuntos de Irrigação a
doar o 'imóvel que menciona. situado no Município
de Coremas. Estado da Paraíba; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e RedaçãO;
pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legisla·
tiva c, no mérito. pela aprovação: e. da Comissão
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do Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio, pela
aprovação.

Projeto de Lei n" 7.937-A, de 1986 (Do Senado
Federal) - PLS n" 261/81 - Dá nova redação ao
art. 48 da Consolidação das Leis de Previdência So
cial; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n'! 7.938-A, de 1986 (Do Senado
Federal) - PLS n"289/79 - Dispõe sobre o instituto
de retrocessão e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e. no mérito. pela aprovação.

Projeto de Lei n" 8.089-A, de 1986 (Do Poder
Executivo) - Mensagem n" 389/86 - Autoriza a
reversão ao Município de Iguape, Estado de São
Paulo, do terreno que menciona; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; c, da Comissão de Agricultura e Política
Rural, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 8.604-A, de 1986 (Do Senado
Federal) - PLS n'.' 297/85 - Aerescenta dispo
sitivo à Lei n" 5.108, de 21 de setembro de 1966
- Código Nacional de Trânsito; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa: e, da Comissão de Transportes. pela apro
vação.

PROJETOS APRESENTADOS
(Págs. 15551 a 15664)

Projeto de Lei Complementar n" 202, de 1989
(Do Senado Federal) - PLS n" 162/89 - Comple
mentar - Dispõe sobre a tributação de grandes
fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII da Cons
tituição Federal.

Projeto de Resolução n" 214, de 1989 (Da Mesa)
- Aplica aos servidores da Câmara dos Deputasos
disposições da Medida Provisória n" 106. de 14 de
novembro de 1989, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.533 de 1989 (Do Sr. Paulo
Paim) - Dispõe sobre as normas aplicáveis ao pro
ccsso de dissídio coletivo e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.545, dê 1989 (Do Sr. Paulo
Zarzur) - Concede licença ao servidor público que
obtiver a guarda ou adotar menor de sete anos.

Projeto de Lei n" 3.563, de 1989 (Do Sr. Vilson
Souza) - Regulamenta o art. 187 da Constituição
Federal, no que se refere à Política Agrícola Nacio
nal, cria o Conselho Nacional de Produção e Abaste
cimento - CONAPA, e dá outras providência,.

Projeto de Lei n" 4.205, de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS n" 107/89 - Regulamenta a publicidade
dos atos. programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos.

Projeto de Lei n" 4.212, de 1989 (Do Supremo
Tribunal Federal) - Mensagem n" 83/89 - Cria
a Carreira Judiciária e seus cargos, fixa os valores
de seus vencimentos e dá outras providências.

Projcto dc Lei n'! 4.239, de 1989 (Tribunal de
Contas da União) - Mensagem n" 003/89 - Estende
aos servidores da Secretaria Geral do Tribunal dc
Contas da União as vantagens atribu.ídas aos Ana
listas de Finanças c Controle Externo, e dá outras
providências.

Projeto de Lei n" 4.290, de 1989 (Do Sr. Âlvaro
Antonio) - Permite ao ex-combatente o recebi
mento cumulativo de pensões.

Projeto de Lei n" 4.316. de 1989 (Do Sr. Paulo
Sidnei) - Regulamenta o inciso I, do art. 20( da
Constituição Federal. disciplinando a proteção aos
deficientes.

Projeto de Lei n" 4.317, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Acrescenta parágrafo 4" ao artigo 457
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n" 4.321, de 1989 (Do Sr. Ismael
Wanderley) - Dcfine a pequena propriedade rural,
para os efeitos do artigo 5", inciso XXVI, da Consti
tuição Federal.
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Projeto de Lei n" 4.329, de 1989 (Do Sr. Jos~

Teixeira) - Dispõe sobre a aplicação dos recursos
repassados pela União, aos Estados, aos Municípios,
aos Territórios e ao Distrito Federal. em decorrência
de convênios. acordos, delegações e outros instru
mentos.

Projeto de Lei n" 4.331, de 1989 (Do Sr. Lézio
Sathler) - Dispõe sobre a inclusão de "Noções de
Ecologia" nos programas de ensino de 1',' e 2" Graus.

Projeto de Lei n" 4.332, de 1989 (Do Sr. Nelton
Friedrich) - Dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais às Prefeituras, nas condições que especifica.

Projeto de Lei n" 4.333, de 1989 (Da Sr' Raquel
Cândido) - Dispõe sobre a profissão dc Emprégado
Doméstico, prevê novos direitos, cria a categoria
de Empregador Doméstico e dá outras providências.

Pwjeto de Lei n" 4.334, de 1989 (Do Sr. Bernardo
Cabral) - Altera os artigos 55 e 67 da Lei n" 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, e deter
mina outras providências.

Projeto de Lei n'! 4.337. de 1989 (Do Sr. Firmo
de Castro) - Dispõe sobre o cumprimento imediato
do disposto no parágrafo 2" do artigo 192 da Consti
tuição Federal.

Projeto de Lei n" 4.338, de 1989 (Do Sr. Marcelo
Cordeiro) - Dispõe sobre o regime de tarifas dos
concessionários de serviços públicos de energia elé
trica e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 4.339, de 1989 (Do Sr. Telmo
Kirst) - Inclui inciso no artigo 18 da, Lei n' 7,839.
de 12 de outubro de 1989. que dispõe sobre o FGTS
permitindo a movimentação da conta vinculada em
caso de rescisão de contrato por prazo determinado,

Projeto de Lei n" 4.340, de 1989 (Do Sr. Carlos
Vinagre) - Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade Federal de Castanhal, no

, ESlf!do do Pará.
Projeto de Lei n' 4.341, de 1989 (Do Sr. Paulo

Zarzur) - Institui o "Dia dos Irmãos". a ser come
morado, anualmente. no dia 3 de dezembro.

Projeto de Lei n" 4.342, de ]989 (Do Sr. Edmilson
Valentim),-Concede às pessoas portadoras de defi
ciência físiGa, sensorial ou mental. passe livre em
transporte coletivo urbano e em casas de diversão
cultural.

Projeto de Lei n" 4.343, de 1989 (Do Sr. Helio
Rosas) - Altera a redação do caput do artigo 60
da Lei n" 3.807. de 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social.

Projeto de Lei n' 4.344, de 1989 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) - Regula a suspensão judicial do
sigilo das comunicações (artigo 5", inciso XII. da
Constituição Federal).

Projeto de Lei n"4.345. de 1989 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) - Considera penosa a atividade
profissional dos operadores de telex e teletipo e dfi
outras providências.

Projeto de Lei n" 4.346, de ]989 (Do Sr. Valdir
Colatto) - Altera a redação do caput do artigo
11 da Lei Delcgada n" 4, de 26 de setembro de
1962.

Projeto de Lei n" 4.351. de 1989 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 889/89 - Concede pensão
especial ao ator José Lewgoy.

Projeto de Lei n" 4.353. de 1989 (Do Sr. Jayme
Palyarim) - Equipara os rodeios e vaquejadas à
modalidade desportiva para efeitos da Lei n" 6.251.
de 8 de outubro de 1975.

Projeto de Lei n" 4.355. de 1989 (Do Sr. Helio
Rosas) - Dispõe sobre a base de cálculo para a
incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos
decorrentes do exercício de profissão legalmente re
gulamentada e determina outras providências.

Projcto de Lei n" 4.356. dc 1989 (Do Sr. Carlos
Vinagre) - Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade Federal de Breves. no Es
tado do Pará.

Projeto de Lei n·' 4.361. de 1989 (Do Sr. Luiz
Henrique) - Institui contribuição social. altera a
Lei n" 7.646. de 18 de dezembro d.:: 1987 - Lei
de "Software". e dá outras providências.
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Projeto de Lei n" 4.382. dc 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS n" 234186 - Acrescenta parágrafo único
ao art. 213 do Decreto-Lei n" 2.848. de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal.

Projeto de Lei n" 4.383. de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS n" 18/89 - Define como crime inafian
çável a remarcação de preços de gêneros alimen
tícios de qualquer espécie. expostos à venda. e dá
outras providências.

Projeto de Lei n" 4.388. de 1989 (Do Sr. José
Tcixeira) - Cria o Instituto Nacional do Arroz e
dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.392. de 1989 (Do Senado Fcde
ral) - PLS n" 259/89 ~C Regula o direito de acesso
a informaçãO e disciplina o rito processual do habeas
data. '

Projeto de Lei n" 4.394, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 896/89 - Institui a Autori
zação para Conduzir Veículos de Transporte de
Bens, e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.407. de 1989 (Do Sr. Ney
Lopes) - Estabelece a obrigatoriedade do combate
à poluição provocada por veícuilos automotores so

. brc o meio ambiente, salvo aqueles movidos a gás
natural e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.408, de ]989 (Do Sr. Marcos
Formiga)-Concedc iscnção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI). na aquisição de veícu
los utilitários, máquinas e equipamentos agrícolas,
nas condições que especifica: '

Projeto de Lei n'! 4.409, de 1989 (Do Sr. Nilson
Gibson) - Altera disposições do Estatútó dos Fun
cionários Públicos Civis - Decreto-Lei n" 1.711,
de 28 de outubro de 1952. '

Projeto de Lci n'! 4.410. de i989 (Do Sr. José
Teixeira) - Altera'a Lei n' 7.713. de 22 de dezembro
de 1988, que "aliera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências".

Projeto de Lei n" 4.413. de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Introduz alterações na Lei n" 6.367. de
19 de outu bro de 1976, que dispõe sobre o Seguro
de Acidentes do Trabalho a cargo do INPS e dá
outras providências.

projêto de Lei n' 4.414. de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Acrescenta parágrafo 6" ao artigo 164
da Lei n" 6.514, de 22 de dezembro de 1977 que
altera a Capítulo V. do Título 11. da Consolidação
das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medi
cina do trabalho e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.424. de 1989 (Do Sr. Antonio
Salim Curiati) - Autoriza o Poder Executivo a criar
Escola Técnica Federal dc Durinhos. Estado de São
Paulo.

Projeto de Lei n" 4.431. de 1989 (Do Sr. José
Tavares) - Dispõe sobre a transmissão gratuita para
difusão do programa dos Partidos Políticos pelas
emissoras de rádio e televisão. e determina outras
providências.

Projeto de Lei n',' 4.432. de 1989 (Do Sr. José
Tavares) - Cria o Programa Diário do Congresso
Nacional pàra divulgação dos trabalhos do Poder
Legislativo na televisão e determina outras provi
dências.

Projeto de Lei n" 4.433. de 1989 (Do Sr. Antônio
Carlos Konder Reis) - Dispõe sobre a prestação
de serviços dos reprcsentantes da Previdência Social
nos municípios ou distritos onde haja agência do
INPS. lAPAS e INAMPS. e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.434. de 1989 (Do Sr. António
Carlos Konder Reis) - Autoriza o repasse. aos esta
dos e municípios. de percentual da arrecadação da
taxa de ocupação de imóveis da União. dispõe sobre
os foros. taxas e laudêmios e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.435. de 1989 (Do Sr. Edivaldo
Holanda) - Reconhece de utilidade pública a Asso
ciação de Moradores do Conjunto Maiobão, no Mu
nicípio de Paço do Lumiar. Estado do Maranh:lo.

Projeto de Lei nO> 4.436. de 1989 (Do Sr. Victor
Faccioni) - Denomina "Rota do Sol" a Rodovia
BR-453, no Rio Grande do Sul.
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Projeto de Lei n"4.437, de 1989. (Do Sr. Aloysio
Chaves) - Estende às regiões do Baixo Amazonas.
Xingu e Tapajós os benefícios fiscais concedidm às
áreas da Amazônia Ocidental.

Projeto de Lei n" 4.438, de 191:9 (Do Sr. Ney
Lopes) - Dispõe sobre a compensaçüo de créditos
entre órgãos da administração pública. direta e indi
reta. e as empresas privadas. para os fins que especi
fica, e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.439. de 1989 (Do Sr. Sólon
Borges dos Reis) - Altera o disposto no parágrafo
2" dó artigo 213 da Lei n" 6.015. de 31 de dezembro
dc 1973. -que "dispóe sobre os registros públicos
e dá outras providências".

Projeto de Lei n" 4.440, de 1989 (Do Sr. Paulo
Zarzur) - Concede aos estudantes desconto no pre
ço das passagens da Rede Ferroviária Federal S.A.

Projeto de Lei n" 4.442. de 191'9 (Do Sr. José Tei
xeira) - Disciplina a aplicação do artigo 7". inciso
VIII, da Constituição Fcderal.

Projeto de Lei n" 4.443, de 1989 (Do Sr. Gerson
Marcondes) - Define os Crimes Previdenciários,
fixa penas ,e medidas acauteladoras dos interesses
fazendários e dá outras providências.

Projeto de Lei n'·' 4.445, de 1989 (Do Sr. Samir
Achôa) - Destina recursos para a, recuperação de
rodovias e, dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.453. de 1989 (Do Sr. Nilson
Gibson) - Efetiva advogados da Assi,tência Judi
ciária Gratuita na Defensoria Pública da Justiça Fe
deral.

Projeto de Lei n" 4.493, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Altera a redação do caput do artigo 25
da Lei n" 3.807. de 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social.

Projeto de Lei n" 4.495, de 1989 (Do Sr. Valdir
Colatto) - Dispõe sobre a estabilidade de aciden
tado do trabalho.

Projeto de Lern'! 4.508, dc 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Dá nova redação e acrescenta parágrafo
ao artigo 396 da Consolidação das Lei do Trabalho,
asscgurando direito à mulher trabalhadora que ado
ta filho.

Projeto de Lei n" 4.514. de 1989 (Do Sr. Átila
Lira) - Dispõe sobre a criação de uma Escola Agro
técnica Federal, com sede no Município de Regene
ração. Estado do Piauí.

Projeto de Lei n" 4.556. de 1989 (Do Sr. Elias
Murad e outros 11) - Di,põe sobre restrições ao
uso e à propaganda de produtos derivados de tabaco.
bebidas alcoólicas, defensivos agrícolas. medica
mentos e terapias, nos termos do parágrafo 4" do
artigo 220 da Constituição Federal.

Projeto de Lei n" 4.561. de 1989 (Do Sr. Maurício
Nasser) - Autoriza o uso de motor ciclo diesel
em veículos - "táxi" utilizado no transporte de
passageiros.

Projeto de Lei n" 4.563, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 911189 - Dispõe sobre a pes
quisa e a lavra de recursos minerais em tcrras indíge
nas. de que tratam os artigos 176. il I". e 231, §
3", da Constituição, e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.565, de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 142/89 - Altera a redação do art. 40
da Lei n" 7.244. de 7 dc novembro dc 1984.

Projeto de Lei n" 4.566, de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 240/89 - Estabelece prazo de dois anos
para que as fábricas de alimentos adotem a técnica
de costura eletrônica no acondicionamento dc enla
tados e determina' a impressão. no rótulo ou na
parte cxterna da embalagem. do nlimero de lote.
da data de fabricação e da validade do alimento
acondicionado.

Projeto de Lci n" 4.567. de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 303/89 - Dispõe sobre a transferência
de título eleitoral.

Projeto de Lei n" 4.568. de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 67189 - Dispôe sobre o envio regular
de informações a respeito da evo!uç(lO política cx

, terna.
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(Pág. 15685)

Mensagem n" 3/89 - Dispõe sobre os serviços nota
riais e de registro e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Serviço Público.)

Leia·se

Projeto de Lei n" 4.213, de 1989 (Do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) -,
Mensagem n" 3/89 - Dispõe sobre os serviços nota
riais e de registro e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei~" 3.570. de 1989.),

IV - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: Carlos Alberto
Caó, Jesualdo Cavalcanti, Gabriel Guerreiro e Gon
zaga Patriota.

LYSÀNEAS MACIEL - (Pela ordem) - En
dosso do PDT à Carta Aberta enviada pelos funcio
nários da Mafersa ao Presidente da República e aos
presidentes do BNDES e do BNE5PAR, em defesa
da sobrevivência da empresa.

(Pág. 15684)

PRESIDENTE - (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento para tramitação em
urgência da emenda do Senado ao Projeto de Lei
n" 3.457, de 1989.

(Pág. 15691)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerra
mento da discussão. Votação e aprovação do Projeto
de Lei n" 4.349, de 1989, e de sua redação final.

Discussão única do Projeto de Lei n'! 991. de 1988.
(pág. 15691)

FRANCISCO DORNELLES -Parecer, na qua
lidade de relator designado pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, ao Projeto de Lei n" 991, de 1988.

(Pág. 15691)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerra
mento da discussão.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio
da existênci,j sobre a mesa de parecer do Deputado
Fábio Feldmann ao substitutivo do Senado ao Proje
to de Lei n" 3.306-B, de J.989, proferido na qualidade
de relator designado pela Mesa em substituição à
Comissão de Defesa do Consumidor c do Meio Am
biente.

(Pág. 15686)

NILSON GIBSON - Lê parecer do Relator, De
putado Fernardo Bezerra Coelho, em substituição à
Comissão de Finanças, ao substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei n'! 3.306-B, de 1989.

. (Pág. 15686)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerra
mento da discussão. Votação e aprovação do substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei n" 3.306-B, de
1989, e de sua redação final. Envio da matéria a
sanção.

Discussão única do Projeto de Lei n" 2.278, de
1989. Encerramento da discussão. Votação e apro
vação do Projeto de Lei n" 2.278, de 1989. e de
sua redação final.

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo
n" 92, de 1989. Encerramento da discussão. Votação
e aprovação de emenda da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação. Votação e aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n'! 92, de 1989,
e de sua redação final. Envio da matéria do Senado
Federal. (Pág. 15691)

Discussão tinica do Projeto de Lei n" 4.349, de
1989.

NILSON GIBSON - Parecer, na qualidade de
relator designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, ao Pro
jeto de Lei n" 4.349, de 1989.

(Pág. 15692)

(Pág. 15695)

SANDRA CAVALCANTI, CÉSAR MAIA,
JOÃO PAULO, IBSEN PINHEIRO, MARCOS
FORMIGA. ALDO ARANTES, ELIAS MU
RAD. SÓLON BORGES DOS REIS, AUGUSTO
CARVALHO - Encaminhamento de votação do
Projeto de Lei n" 991, de 1988.

(Pág. 15692)

PRESIDENTE - (Inocêncio Oliveira) _ Vota
ção e aprovação do substitutivo da Comissão de
Trabalho ao Projeto de Lei n" 991, de 1988, e de
sua redação final. Prejudicialidade 00 projeto origi
naI. Envio da matéria ao Senado Federal.

Discussão única do Projeto de Lei n" 3.154....de
1989. Votação de requerimento de adiamento,
por duas sessões, da discussão do Projeto de Lei
n" 3.154, de 1989.

(Pág. 15694)

ROBSON MARINHO (Pela ordem) - Apresen
tação de requerimento para redução para uma ses
são do prazo de adiamento da discu>são do Projeto
de Lei n' 3.154, de 1989.

(Pág. 15695)

PRESIDENTE (Inocênio Oliveira) -Aprovação
do requerimento de adiamento da discussão do Pro
jeto de Lei n" 3.154, de 1989. Discussão única da
emenda do Senado ao Projeto de Lei n" 571, de
1988.

Votação e aprovação de requerimento para trami
tação em urgência do Projeto de Lei Complementar
n' 80, de 1989.

Votação, em discussão tinica, do Projeto de Lei
n" 1.944-B, de 1989. Votação e aprovação de emenda
da Comissão de Serviço Público. Prejudicialidade
das emendas da Comissão de Trabalho. Votação
e aprovação do Projeto de Lei n" 1.944-B, e de
sua redação final. Envio da matéria ao Senado Fe
deral.

Votação e aprovação de requerimento para inver
são da Ordem do Dia, passando o projeto constante
do item 2 para o tiltimo item da pauta.

(Pág. 15685)

IRMA PASSONI (Pela ordem)- Esclarecimento
sobre a natureza de questão de ordem levantada
na sessão do Congresso Nacional motivadora da sus
pensão dos trabalhos.

(Pág. 15685)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão
única do substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei n" 3.306-B, de 1989.

(Pág. 15685)

NILSON GIBSON - Parecer, na qualidade de
relator designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, ao subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei n" 3.306-B.
de 1989.

(Pág. 15686)

LUIZ MARQUES - Parecer, na qualidade de
relator designado pela Mesa em substituição li Co
missão de Serviço Público, ao substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei n" 3.306-B, de 1989.

(Pâg. 15686)

Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente - Art. 2" da Resolução n" 06/89.)

Na ementa, onde se lê:

Projeto de Lei n" 5.664, de 1985 (Do SI. Roberto
Jefferson) - Dispõe sobre o reajuste dos proventos
dos aposentados.

(Às Comissões de Constituição e Justiça; de Ser
viço Público; e de Finanças.)

Leia-se:

Projeto de Lei n" 5.664, de J.985 (Do SI. Roberto
Jefferson) - Dispõe sobre o reajuste dos proventos
dos aposentados.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Serviço Público; e de Finanças.)

Na ementa, onde se lê:

Projeto de Lei n" 310, de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n'! 754/87 - Cria o Imposto sobre
a Fortuna.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Finanças.)

Leia-se

Projeto de Lei n" 310. de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 754/87 -Cria o Imposto sobre
a Fortuna.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); e de Finança>.)

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente.)

Na ementa, onde se lê:

Projeto de Lei n" 4.213, de 1989 (Do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) -

Na ementa, onde se lê:

Projeto de Lei n" 308, de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n' 752/87 - Institui o Imposto
sobre Ganhos de Capital.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Finanças.)

Leia-se:

Projeto de Lei n" 308, de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 752/87 - Institui o Imposto
sobre Ganhos de Capital.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); Economia, Indústria e Comércio; e
de Finanças.)

Na ementa, onde se lê:

Projeto de Lei n' 309, de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 753/87 - Dispõe sobre a tribu
tação de rendimentos de capital e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, Indtistria e Comércio e de Finanças.)

Leia·se:

Projeto de Lei n" 309, de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n" 753/87 - Dispõe sobre a tribu
tação de rendimentos de capital e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); de Economia, Indústria e Comércio;
e de Finanças.)

Projeto de Lei n' 4.569, de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 47/88 - Dá nova redação ao parágrafo
único do art. I' do Decreto-Lei n" 1.850, de 15 de
janeiro de 1981, ao art. 1" scu parágrafo tinico,
e ao art. 3" do Decreto-Lei n" 1.876, de 15 de julho
de 1981, e ao § 4' do art. 3" e inciso II do art.
6'! do Decreto-lei n" 2.398, de 21 de dezembro de
1987.

Projeto de Lei n"4.570, de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 233/89 - Regulamenta o art. 143, §§
1" e 2" da Constituição, que dispõem sobre a presta
ção de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obri
gatõrio.

Projeto de Lei n" 4.571, de 1989 (Do Senado Fede
ral) - PLS 384/89 - Dá nova redação ao § 1",
ao art. 6" e respectivo § l' da Lei n' 4.717, de 29
de junho de 1965.

(Republique-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente - Resolução n" 06/89.)

ERRATAS ,
pago 15664 a 15684

(Republique-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente - Resolução n" 06/89.)

(Republique-se em virtude de novo despacho do
SI. Presidente - Resolução n" 06/89.)
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CÉSAR MAIA (Pela ordem) - Existência de
consenso entre as lideranças partidárias para retira
da da mat~ria em discussão da Ordem do Dül.

(Pág. 15695)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~Adialllt'n-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

to, por um" sessão da discussão da t'menda do
Senado Federal ao Projeto de Lei n" 571. de 1988.

(pág. 156951
v- Encerramento

2 - MESA (Relação dos membros)
(Pág. 156%)

Dezembro de 1989

3 - LÍDERES E VÍCE-LÍDERES (Rdação dos
membros)

4 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
membros)

Ata da.177~ Sessão, Extraordinária Noturna,

em 13 de dezembro de 1989
Presidência do Sr.: Inocêncio Oliveira, ]? Vice-Presidente

ÀS 20" e 38 mill COMPARECEM OS SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira

. Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Rnberval Pilotto
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá

Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Geraldo Fleming - PMDB; Nosscr Almeida - PDS;
Rubem Branquiuho - PL.

Amazonas

Bernardo Cabral - Beth Azize - Carrel Benevides
- PTB; Eunice Michiles - PFL; Ézio Ferreira - PFL;
José Dutra - PMDB: José Fernandes - PDT; Sadie
Hauache - PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL; Fran
cisco Sales - PMDB; José Guedes - PSDB; José Via
na-PMDB; Moisés Bennesby-PMDB; Raquel Cân
dido - PDT; Rita Furtado - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves -- PFL;
Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes 
PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB; Benedicto Mon
teiro-PTB; DomingosJuvenil-PMDB; Eliel Rodri
gues - PMDB; Fausto Fernandes - PMDB; Gabriel
Guerreiro - PSDB; Mário Martins - PMDB; Paulo
Roberto - PL.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL; Ary Valadão - PDS; Edmun
do Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos 
PDC; Moisés Avelino - PMDB; Paulo Mourão 
PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Antonio Gaspar - PMDB;
Cid Carvalho - PMDB; Costa Ferreira - PFL; Edi
valdo Holanda - PCN; Eliézer Moreira - PFL; Enoc
Vieira - PFL; Joaquim Haickel- PDC; José Teixeira
- PFL; Onofre Corrêa - PFL; Vieira da Silva 
PDS; Wagner Lago - PMDB.

Pianí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Jesualdo
Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra - PFL; José Luiz Maia
- PDS: Mussa Demes - PFL; Myriam PDrtella 
PDS; Paes Landim - PFL.

Ceará

Bezerra de Melo - PMDB; César Cals Neto - PSD;
Etevaldo Nogueira - PFL; Expedito Machado 
PMDB; Firmo de Castro - PMDB; Furtado Leite
PFL; Gidel Dantas - PDC; Haroldo Sanford 
PMDB; José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PDT;

Luiz Marques - PFL; MOt'ma São Thiago - PSDB;
Moysés Pimentel - PDT; Osmundo Rebouças 
PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan Aguiar
-PMDB.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - PMDB; José Bezerra
Marinho - PMDB; Marcos Formiga - PL; Vingt Ro
sado-PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida - PMDB;
Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Motta - PMDB;
Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco Rolim - PSC;
João Agripino - PMDB; João da Mata - PSDB.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira Lima
- PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gon
zaga Patriota - PDT; Horácio Ferraz - PSDB; José
Carlos Vasconcelos - PMDB; José Jorge - PFL; José
Tinoco - PFL; Nilson Gibson - PMDB; Osvaldo Coe
lho - PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Salatiel Carvalho
-PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL;
Eduardo Bonfim - PC do B; Geraldo Bulhões - PRN;
José Costa - PSDB; Renan Calheiros - PRN; Ro
berto Torres - PTB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Cleonâncio Fonseca- PFL;
José Queiroz - PFL; Lauro Maia - PFL; Leopoldo
Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima - PL;
Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama - PFL; Celso
Dourado - PMDB; Eraldo Tinoco - PFL; Francisco
Benjamim - PFL; Francisco Pinto - PMDB; Gene
baldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC do B;
Jairo Carneiro - PFL; Joaci Góes - PMDB; João
Alves - PFL; João Carlos Bacelar - PMDB; Jorge
Hage - PSDB; Jorge Medauar - PMDB; José Lou
renço - PDS; Jutahy Júnior- PMDB; Luiz Eduardo
- PFL; Luiz Vianna Neto - PMDB; Manoel Castro
- PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário Lima-
PMDB; Milton Barbosa - PFL: Prisco Viana 
PMDB; Virgildásio de Senna - PSDB; Waldeck Orné
las -PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos Neves 
PL; Lezio Sathler - PSDB; Nelson Aguiar - PDT;
Nyder Barbosa - PMDB; Rita Camata - PMDB;
Rose de Freitas - PSDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Álvaro Valle - PL; Amaral
Netto - PDS; Anna Maria Rattes - PSDB; Artur
da Távola - PSDB; Benedita da Silva - PT; Bocayuva

Cunha - PDT; Brandão Monteiro - PDT; Carlos
Alberto Caó - PDT; César Maia - PDT; Daso Coim
bra - PMDB; Dcnisar Aroeira - PL; Doutel de An
drade - PDT; Ernani Boldrim - PMDB: Francisco
Dornelles - PFL; Gustavo de Faria - PRONA; Jayme
Campos - PRN; José Luiz de Sá - PL. Lysãneas
Maciel - PDT; Márcia CibiJis Viana - PDI; Márcio
Braga - PMDB; Me~sias Soares ~ PMDB; Miro Tei
xeira - PDT; Nelson Sabrá - PRN; Osmar Leitão
- PFL: Oswaldo Almeida - PL; Paulo Ramos 
PDT; Roberto Augusto - PL; Roberto Jefferson 
PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Sandra Caval
canti - PFL; Simão Sessim - PFL; Vivaldo Barbosa
-PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vasconcelos 
PMDB; Álvaro Antônio - PMDB; Alysson Paulinelli
- PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi
- PSDB; Chico Humberto - PDT; Christóvam Chia-
radia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Mu
rad - PSDB; Genésio Bernardino - PMDB; Hum
berto Souto - PFL; Ibrabim Abi-Ackel- PDS; Israel
Pinheiro - PMDB; João Paulo - PT; José da Concei
ção - PMDB; José Geraldo - PMDB: José Santana
de Vasconcellos - PFL; José Ulísses de Oliveira 
PMDB; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone 
PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Leal
- PMDB; Marcos Lima - P~IDB; Mário Assad 
PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício Campos
- PFL; Maurício Pádua - PMDB; Mauro Campos
- PSDB; Melo Freire - PMDB; Mello Reis - PDS;
Milton Lima - PMDB; Milton Reis -: Octávio Elísio
- PSDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo Almada 
PMDB; Raimundo Rezende - PMDB; Roberto Brant
- PMDB: Roberto Vital- PRN; Ronaro Corrêa
PFL; Rosa Prata - PMDB; Saulo Coelho - PFL;
Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PMDB;
Sílvio Abreu - PDT; Ziza Valadares - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Agripino de Oli
veira Lima - PFL; Airton Sandoval- PMDB; Anto
niocarlos Mendes Thame - PSDB; Antônio Perosa
- PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Aristides
Cunha - PSC; Bete Mendes - PMDB; Caio Pompeu
- PSDB; Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral
- PMDB: Delfim Netto - PDS; Doreto Campanari
~ PMDB; Fábio Feldmann~ PSDB; Farabulini Júnior
- PTB; Fernando Gasparian - PMDB; Florestan Fer
nandes - PT; Francisco Amaral - PMDB; Geraldo
Alckmin Filho - PSDB; Gerson Marcondes - PMDB;
Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni - PI; Jayme
Paliarin - PTB: João Cunha - PST; João Herrmann
Neto - PSB; João Rezek - PMDB; José Camargo
- PFL; José Carlos Grecco - PSDB; José Egreja
- PTB; José Maria Eymael - PDC; José Serra -
PSDB; Koyu lha - PSDB; Maluly Neto - PFL; Ma
noel Moreira - PMDB; Michel Temer - PMDB; Nel
son Seixas - PDT; Paulo Zarzur - PMDB; Ralph
Biasi - PMDB; Ricardo Izar - PL; Robson Marinho
- PSDB; Samir Achôa - PMDB; Sólon Borges dos.
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Brasília, 13 de dezembro de 1989

Do Sr. Deputado Hélio Rosas, nos seguintes termos;

Comunicação

Requerimentos

DE 1989REQUERIMENTO No'

A Sua Excelência
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, o

Excelentíssimo Senhor Deputado ELIAS MURAD,
para integrar, como suplente, a Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência Social, em substituição ao
Sr. Deputado OCTÁVIO ELÍSIO.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência mani
festações de elevada estima e distinta apreço. - Depu
tado Euclides Scalco, Líder do PSDB.

Exmo> Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Nos termos regimentais, requeiro a retirada de trami
tração do Projeto de Lei n" 298/87. de minha autoria,
que dispõe sobre o exercício da profissão de Detetive
Particular;

Nestes termos.
P. Deferimento. - Hélio César Rosas, Deputado Fe

deral.

Do Sr. Deputado Darcy Pozza, Presidente da Comis
são de Transportes, nos segninte termos:

REQUERIMENTO

Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro, nos termos regimentais, audiência da Co

missão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio
ao Projeto de Lei n" 1.190/88, do Sr. Jorge Arbage,
que "disciplina a adaptação de logradouros e edifícios
públicos e veículos de transporte coletivo ao uso de
deficientes, dispondo sobre normas de construção que
atendam a essa finalidade de facilitação do acesso (art.
227 da Constituição Federal)", antes que a Comissão
de Saúde se manifeste sobre o tema. nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Denizar Arneiro, e apro
vado. por unanimidade, neste Órgão Técnico.

N. Termos.
P. Deferimento
Sala da Comissão, 29 novembro de 1989. - Depu

tado Darcy Pozza, Presidente.
Do Sr. Deputado Victor Faccioni, nos seguintes ter

mos:
Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Paes de Andrade.

Na forma regimental, que permite ao autor de Projeto
oferecer-lhe Emendas durante sua tramitação na Câma
ra dos Deputado, venho requerer a Vossa Excelência
seja encaminhada a Emenda de minha autoria, que
"Estabelece liberalização progressiva das taxas cam
biais."

Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1989. - Depu
tado Victor Faccioni,

Do Sr. Deputado Euclides Scalco, Lider do PSDB,
nos seguintes termos:

Df. PSDB/I/n" 719/89

Do Sr. Deputado Rubem Medina, nos seguintes ter
mos:

Rio de Janeiro. I' de dezembro de 1989
Excelentíssimo Senhor Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - Distrito Federal

Senhor Presidente,
Cumprimento Vossa Excelência e comunico que dei

xei de pertencer ao quadro político do PFL, filiando-me
ao PRN, em 14-8-89. conforme cópia anexa da ficha
de filação.

Cordialmente. - Rubem Medina -. Deputado fe
deral.

Do Sr. Deputado Sólon Borges dos Reis, Vice-Líder
do PTB, no exercício da Liderança, nos seguintes termos:

Brasília. 25 de outubro de 1989

A Sua Excelência ~Senhor

Deputado Paes de AÍ\drade
DD. Presidente da Cãmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo a requerimento do Deputado Roberto

Jefferson. solicito a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, apensação do Projeto de Lei n'.' 1.230/88 
do Sr. Carlos Cardinal. ao de n' 927188 - do Sr. Sólon
Borges dos Reis, por tratarem de matéria análoga.

Na oportunidade, reitero a V. Ex' protestos de eleva
da estima e distinta consideração. - Deputado João
Natal, Presidente em exercício.

Brasília, 28 de novembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex'. para os devi

dos fins e efeitos. a declaração da Bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro indicando o Deputado GASTO
NE RIGHI para Líder do Partido na 4' Sessão Legis
lativa de 1990.

Na oportunidade reitero a V. Ex' protestos de estima
e distinta consideração. - Deputado Sólon Borges dos
Reis, Vice-Líder do PTB, no exercício da Liderança.

Ofício n" 138/89

o SR. ROBSON MARINHO, servindo como 2" Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente.
a qual é, sem observações. aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como lo> Secre
tário, procede à leitura do seguinte.

11- LEITURA DA ATA

111 - EXPEDIENTE

Ofícios

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

Do Sr. Deputado João Natal, Presidente em exercício
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, nos
seguintes termos:

"-
Of. n' 176/89-CCJR

Senhor Presidente,
Os integrantes da Bancada Federal do Partido Traba

lhista Brasileiro, na Câmara dos Deputados. indicam
o Deputado GASTONE RIGHI. para exercer a Lide
rança do Partido durante a 4' Sessão Legislativa de
1990. requerendo a V. Ex'. para os devidos efeitos.
sejam procedidas às anotações necessárias.

Brasília. 28 de novembro de 1989. - Deputado Sólon
Borges dos Reis - Deputado Osvaldo Sobrinho - De
putado Rodrigues Palma - Deputado Jayme Paliarin
- Deputado José Elias - Deputado João de Deus 
Deputado Paulo Mincarone - Deputado Joaquim Suce
na - Deputado Marluce Pinto - Deputado Benedicto
Monteiro - Deputado Roberto Torres - Deputado
Valmir Campelo - Deputado Farabulini Junior - De
putado Roberto Jefferson - Deputado Fabio Raunheitti
- Deputado Mendes Botelho - Deputado Carrel Bene
vides - Deputado Carrel Benevides - Deputado Ervin
Bonkoski.

Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Tidci de
Lima-PMDB; Tito Costa-PMDB.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT; Mar
luce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL.

I - ABERTURA DA SESSÃO

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Kon
der Reis - PDS; Cláudio Avila - PFL; Eduardo Mo
reira - PMDB; Geovah i\marante - PMDB; Hen
rique Córdova - PDS; Neuto de Conto - PMDB;
Orlando Pacheco - PFL; Renato Vianna - PMDB;
Valdir Colatto - PMDB; Victor Fontana - PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Amaury Müller - PDT; Arnaldo Prieto - PFL; Carlos
Cardinal- PDT; Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro
- PFL; Hermes Zaneti - PSDB; Ibsen Pinheiro 
PMDB; Irajá Rodrigues-PMDB; Ivo Lech-PMDB;
Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes 
PTB; Jorge Uequed - PSDB; Júlio Costamilan 
PMDB; Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim
- PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Mincarone
- PTB; Rospide Netto - PMDB; Ruy Nedel -
PMDB; Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo - PSDB;
Victor Faccioni - PDS.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus 
PMDB; Délio Braz - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; Jalles Foutoura -PFL; João Natal- PMDB;
José Freire - PMDB; Lúcia Vãnia - PMDB; Luiz
Soyer - PMDB; Maguito Vilela - PMDB; Mauro
Miranda-PMDB; NaphtaliAlves de Souza-PMDB;
Pedro Canedo - PFL; Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro 
PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat 
PFL; Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigmaringa
Seixas - PSDB; Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - PFL;
Osvaldo Sobrinho - PTB; Rodrigues Palma - PTB;
Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PFL; Ivo Cersósimo - PMDB; José
Elias - PTB; Juarez Marques Batista - PSDB; Levy
Dias - PFL; Plínio Martins - PMDB; Rosário Congro
Neto - PMDB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Alceni Guerra - PFL; Antônio Ueno - PFL; Basilio
VilIani - PRN; Borges da Silveira - PDC; Darcy
Deitos - PSDB; Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bon
koski -PTB; Euclides Scalco -PSDB; Hélio Duque
- PMDB; Jacy Scanagatta - PFL; José Tavares 
PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Maurício Fruet 
PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Max Rosenmann
- PL; Nelton Friedrich - PSDB; Nilso Sguarezi 
PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Renato Bernardi 
PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio Spada
PMDB; Tadeu França - PDT; Waldyr Pugliesi 
PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
de presença registra o comparecimento de 381 Senhores
Deputados.

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

leiro. iniciamos nossos trabalhos.
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Do Sr. Deputado Onofre Correa, nos seguintes termos:
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tendo em vista o término de meu afastamento conce

dido nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce
lência que, nesta data, reassumo o mandato de Depu
tado Federal, pela bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, da representação
do Estado do Maranhão,

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protesto de estima e apreço ..- Deputado Ono·
fre Correa, PMDB - MA,

Do Sr. Deputado Valter Pereira, nos seguintes termos:
ExmeSr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Presidente,
No dia 22 próximo corrente afastar-me-ei da Secre

taria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul
para cuja investidura licenciei-me desta Casa.

Nesta circunstância comunico Vossa Excelência que
na data supra reassumo meu mandato parlamentar.

Atenciosamente, - Valter Pereira, Deputado.

Mensagem

MENSAGEM
N! 850, DE 1989

(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o

ato que "outorga permissão à Fundação Cristã
Educativa, para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio·
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Pires do Rio, Estado de Goiás"

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática; e de Constituição e Justiça
e Redação.)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § I' do art. 223, da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria n" 226, de 20 de novembro de 1989, publi
cada no Diário Oficial da União do dia 27 de novembro
de 1989, que "outorga permissão à Fundação Cristã
Educativa, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pires
do Rio, Estado de Goiás".

Brasília, l' de dezembro de 1989. -José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 207/89, DE 27 DE NO
VEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regula

mentares cometidas a este Ministério, determinei a pu
blicação do Edital n' 235/88, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as se-
guintes entidades:

Fundação Cristã Educativa,
Rádio FM Corumbá Ltda.,
Rádio Araguaia Ltda.,
Sistema de Comunicação Centro-Oeste Ltda.,
TV Canal 9 Som e Imagem da Comunicação Ltda.,
Fundação Frei João Batista Vogel- OFM, e
Pinheiro, Pereira e Carvalho Comunicações Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe

tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido
de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades
proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos
requisitos da legislação específica de radiodifusão, exce
to a Pinheiro, Pereira e Carvalho Comunicaçóes Ltda.,
porque constatou-se que no momento da apresentação
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da proposta a entidade não existia nem de fato e nem
de direito. além de não constar em seu Contrato Social,
arquivado na Junta, as alíneas a, b, e c do art. 14.
§ l' do Decreto n" 91..837/85, que modificou o Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão.

4_ Assim, das entidades que se apresentaram, só fo
ram consideradas formalmente habilitadas as empresas
Fundação Cristã Educativa, Rádio FM Corumbá Ltda.,
Rádio Araguaia Ltda., Sistema de Comunicação Cen
tro-Oeste !--tda., Tv Canal 9 Som e Imagem da Comuni
cação Ltda., e Fundação Frei João Batista Vogel 
OFM.

5. Nessas condições, à vista das entidades que se
habilitaram (quadro anexo) ã: execução do serviço obje
to do edital. tenho a honra de encaminhar o assunto
à elevada consideração de Vossa Excelência. encare
cendo se digne de enviar ao Cqngrcsso Nacional a ancxa
portaria de permissão. O ato de outorga somente virá
a produzir seus efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma do parágrafo terceiro, do
art. 223, da Costituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protesto do mais
profundo respeito. - Antonio Carlos Magalhães.

PORTARIA N" 226,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 1989

O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atrjbuições que lhe conferem o art. l' do Decreto n"
70.568, de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação
dada pelo Decreto n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo MC n"
29000.005842/88-18, (Edital n" 235/88), resolve:

I - Outorgar permissão à' Fundação Cristã Educa·
tiva, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serViço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Pires do Rio,
Estado de Goiás.

11 - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Có
digo Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada
em sua proposta.

III - Esta permissão somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, na forma
do art. 223, parágrafo terceiro, da Constituição.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Antônio Carlos Magalhães.

Aviso n" 923 SAPo
Em l' de dezembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n" 226, de 20 de novembro de 1989,
que "outorga permissão à Fundação Cristã Educativa,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado
de Goiás".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

EDITAL N9235/88-GM

Recebimento de propostas para a execução e explo
ração de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.

O Ministro de Estado das Comunicações, tendo em
vista o disposto no art. I" do Decreto n' 70.568, de
18 de maio de 1972, e de acordo com as normas estabe
lecidas no Regulamento dos Scrviços de Radiodifusão
em vigor. torna público que, transcorridos 45 (quarenta
e cinco) dias, contados do dia seguinte ao da publicação
deste Edital no Diário Oficial da União, estará rece
bendo pelo prazo de 15 (quinze) dias. propostas para
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a execução e exploração de serviço de radiodifusão so
nora, com as características e condiçóes que se seguem:

l. Serviço: Freqüência Modulada
2. Local: Pires do Rio-GO
3. Canal: 272 (102,3 MHz)
4. Classe: C
5. Capital mínimo exigido: 100 (cem) MVR
6. Horário de funcionamento: Ilimitado
As demais condiçóes deste Edital fazem parte do

processo que lhe deu origem e encontram-se à dispo
sição dos interessados na Diretoria Regional do Dentel,
em Goiânia-GO, situada na Rua Treze, 618 - Setor
Oeste. onde scus representantes legais deverão entregar
suas propostas.

Brasília, 11 de agosto de 1988. - Antônio Carlos
Magalhães.
CONDIÇÕES DE EDITAL PARA EXECUÇÃO E

EXPLORAÇÃO DO
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

I - Entrega das propostas
As entidades interessadas na execução e exploração

do serviço de radiodifusão deverão, por seu represen
tante legal, apresentar suas propostas durante o horário
de expediente, na Diretoria Regional do Dentel em
Goiânia, à Rua Treze, 618 - Setor Oeste.

2 - Documentos relativos à entidade
2.1- Requerimento dirigido ao Ministro das Comu

nicações:
2.1.1-No requerimento deverá constar o endereço

para correspondência;
2.2 - Atos constitutivos e alteraçiies subseqüentes,

com as respectivas comprovações de registro ou arqui
vamento na repartição competente;

2.2.1- Dos atos constitutivos das sociedades deve
rão constar dispositivos declarando expressamente que:

2.2.1. 1 - as cotas ou ações representativas do capital
social são inalienáveis e incaucionáveis a estrangeiros
ou pessoas jurídicas;

2.2.1.2 - nenhuma alteração contratual ou estatu
tária poderá ser realizada sem a prévia autorização do
Ministério das Comunicações;

2.2.1.3 - os administradores deverão ser brasileiros
natos e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer
depois de terem sido aprovados pelo Ministério das
Comunicações;

2.2.2 - No estatuto de Fundação deverá constar dis
positivos relativos, apenas, aos subitens 2.2.1.2 e
2.2.\.3...

2.2.3 - As sociedades anônimas ainda não execu
tantes do serviço de radiodifusão deverão apresentar,
junto com seu estatuto, o quadro societário atualizado
constando o número, o valor e o tipo das ações de
cada sócio;

2.3 - Comprovante de que obteve assentimento pré
I vio do Conselho de Segurança Nacional. se a sede do
município, objeto do Edital, estiver localizado dentro
dos limites da Faixa de Fronteira;

2.3.1 - Ficam dispensadas da apresentação do docu
mento de que trata o item anterior, as entidades já
executante de qualquer tipo de serviço de radiodifusão
na Faixa de Fronteira, devendo, entretanto, informar
na proposta essa situação.

2.3.2 - - As entidades já concessionárias/permissioná
rias que, pela primeira vez pretenderem executar servi
ço de radiodifusão na Faixa de Fronteira, deverão provi
denciar a adaptação dc scus atos constitutivos às dispo
sições do Decreto n' 85.064, de 26 de agosto de 1980,
a fim de obterem, através do DenteI, o assentimento
de que trata o item 2.3.

2.3.3 - As entidades que, para registrar ou arquivar
seus atos constitutivos necessitem do assentimento do
Conselho de Segurança Nacional, mencionado no item
2.3, deverão providenciar este documento, através do
Dentel, bem como o conseqüente registro ou arquiva
mento dos mesmos, antes da data prevista para a entre
ga da proposta.

2.4 - Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), como prova de cumprimento da legislação tra
balhista referente à observância da proporcionalidade
dê brasileiros na entidade;

2.5 - Certidão de quitação de tributos federais, exce
to quando se trata de microempresa;

2.5.1- Os documentos enumerados nos itens 2.4 e
2.5 não precisarão ser apresentados pelas entidades que
não tenham ainda iniciado suas atividades.
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2.6 - Declaração firmada pelos administradores,
conforme Anexo I. •

3 - DOCUMENTOS RELATIVOS A CADA CO
TISTA OU ACIONISTA

3.1- Prova da condição de brasileiro, feita mediante
apresentação de qualquer um dos seguintes documen
tos: certidão de nascimento ou casamento, certificado
de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade ou comprovante de uaturalização, ou de
reconhecimento de igualdade de direitos civis, para os
portugueses;

3.1.1- Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item acima, quem pertencer ao quadro
societário de entidade executante de serviço de radio
difusão.

3.2 - Ficha de Cadastramento - Formulário
DNT-148 (Anexo 11), em 3 (três) vias, para os s6cios
que detêm 5% (cinco por cento). ou mais, das cotas'
ou ações representativas do capital social;

4 - DOCUMENTOS RELATIVOS A CADA AD
MINISTRADOR

4.1- Prova da condição de brasileiro nato, mediante
apresentação de qualquer um dos seguintes documen
tos: certidão de nascimento ou casamento, certificado
de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade;

4.1.1 - Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item anterior, quem pertencer ao quadro
diretivo de identidade já executante do serviço de radio
difusão.

4.2 - Certidão dos Cart6rios Distribuidores Cívis,
Criminais e de Protestos de Títulos, dos locais de resi

;;dência nos últimos 5 (cinco) anos, bem assim das locali
dades onde exerça ou haja exercido, no mesmo período,
atividades econômicas, como administrador.

4.3 - Prova de cumprimento das obrigações eleito
rais, mediante certidão fornecida pela Justiça Eleitoral;

4.4 - Declaração assinada por todos os dirigentes,
conforme Anexo lU;

4.5 - Ficha de Cadastramento - Formulário
DNT--I48, em 3 (três) vias;

4.5.1. - Os documentos a que se referem os itens
4.1. e 4.5 não precisarão ser apresentados pelos dirigen
tes que integram o quadro societário da entidade, uma
vez que a apresentação dos mesmos será feita atendendo
os itens 3.1 e 3.2;

4.6 - Todos os documentos, com exceção dos que
tenham validade predeterminada e dos comprovantes
de nacionalidade. deverão ser firmados, expedidos ou
revalidados em data não superior a 60 (sessenta) dias
da sua apresentação;

5 - DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNI
COS

A demonstração dos recursos técnicos a que se refere
o n" 5 do item I do art. 14 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n' 91.837/85, deverá ser feita mediante indicação das
características do transmissor e do sistema irradiante
(Anexo IV) que a entidade pretende utilizar nas suas
instalações. compreendendo: fabricante. tipo e modelo
destes equipamentos.

6-CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO PARA O EM
PREEND [MENTO

6.1- O capital mínimo exigido para o empreendi
mento de que trata a alínea c, § l' do art. 11 do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão. com a redação
dada peJo Decreto n" 91.837185, é calculado em função
da potência ou. no caso de FM. da classe da estação,
conforme tabela abaixo, fixada pela Portaria MC n"
316, de II de novembro de 1985.

Estações de Radiodifusão Sonora em Onda Média, Onda
Cnrta e Onda Tripical

6.1.1- Estações de potência até 500 W. cxclusive.
100 (cem) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.2 - Estações de potência compreendida entrc
500 W. inclusive, e 1. KW, inclusive - 200 (duzentas)
vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.3 - Estações de potência compreendida entre 1
KW. exclusivc. e 5 KW. inclusive - 500 (!1uinhentas)
vezes o Maior Valor de Referência;
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6.1.4 - Estações de potência compreendida entre 5
KW, exclusive, 10 KW, inclusive - 1.000 (mil) vezes
o Maior Valor de Referência;

6.1.5 - Estações de potência compreendida entre 10
KW, exclusive, e 25 KW inclusive - 2.500 (duas mil
e quinhentas) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.6 - Estações de potência compreendida entre 25 <

KW, exclusive, e 50 KW, inclusive -5.000 (cinco mil)
vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.7 -Estações de potência superior a 50 KW 
7.000 (sete mil) vezes o Maior Valor de Referência;

Estações de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modu
lada- FM

6.l.8-Estações classe "C" - 100 (cem) vezes o
Maior Valor de Referência;

6.1.9 - Estações c1asse:"B" - 200 (duzentas) vezes
o Maior Valor de Referência;

6.1.10 - Estações classe "A" -500 (quinhentas)
vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.11 - Estações classe "Especial" - 1.000
(mil) vezes o Maior Valor de Referência;

Estações de Radiodifusão de Sons e Imagens (Televisão)

6.l.12 - Estações de potência até 2 KW. exclu
sive, 1.500 (mil e quinhentas) vezes o Maior Valor de
Referência;

6.1.13 - Estações de potência compreendida en
tre 2 KW, incl\lSive e 1.0 KW exclusive - 2.500 (duas
mil e quinhentas) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.14 - Estações de potência compreendida en
tre 10 KW, inclusive e 25 KW, exclusive - 5.000 (cinco
mil) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.15 - Estações de potência igualou superior
a 25 KW -7.500 (sete mil e quinhentas) vezes o Maior
Valor de Referência;

6.2 - Os valores estabelecidos na mencionada Porta
ria MC 316/85, referem-se a cada nova concessão ou
permissão pretendida, considerada isoladamente, e o
valor de referência, a ser considerado para o cálculo.
é o vigente na data da publicação do Edital;

7 - A DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILlDA·
DE DE RECURSOS FINANCEIROS PODERÃ SER
FEITA DA SEGUINTE fORMA:

7.1 - No caso dc entidade ainda não executante do
serviço de radiodifusão;

7.1.1 - Quando o capital social da entidade for
igualou superior ao valor do capital mínimo exigido
para o empreendimento e estiver totalmente integra
lizado ou prevista, nos atos constitutivos, a integra
lização até a data de entrada em funcionamento da
estação:

7.1.1.1 - Prova de depósito, cm banco ou outra insti
tuição financeira, de. no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento)do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;

Observação: Se a entidade participar de mais de um
Edital deverá. para cada um deles, apresentar. além
do dep6sito de 50% (cinqüenta por cento) do capital,
minuta de alteração dos atos constitutivos onde conste
o aumento do capital social de mais o valor do capital
mínimo exigido para cada um dos serviços pretendidos;

7.1.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento ou for igual
ou superior, mas não estiver totalmente integralizado.
nem prcvista a sua integralização até a data de entrada
em funcionamento da estação:

7.1.2.1- Prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira, de. no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;

7.1.2.2 - Demonstração de disponibilidade de eré-
dito bancário ou de garantia de financiamento, feita
através de documentos fornecidos pelas instituições pró
prias ou de financiamento concedido pelo fabricantc
dos equipamentos. de forma a completar () valor do
capital mencionado no subitem anterior, até atingir.
no mínimo, o total do capital exigido para o empreen
dimento;

7.2 - No caso de entidade executante do serviço de
radiodifusão:
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7.2.1- Quando o capital social totalmente integra
lizado for igualou superior à soma dos valores fixados
na Portaria MC n',' 316/85, para cada um de seus serviços ..
acrescida dalquantia exigida para o novo empreendi
mento, a enti'dade fica isenta da demonstração de dispo
nibilidade de recursos financeiros.

7.2.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento (escolher, uma
das opções abaixo indicadas): e

Primeira: a) prova de dep6sito, em banco ou em
outra instituição financeira, de, no mínimo 50% (cin
qüenta por cento) do valor correspondente do capital
exigido para novo empreendimento;

b) minuta de alteração dos atos constitutivos para
clevação do capital social, a ser aumentado de mais
o valor necessário para o novo empreendimento, na
qual conste que a sua integralização total será efetivada
até a data prevista para a entrada em funcionamento
da estação;

Segunda: a) prova de depósito, em banco ou outra
instituição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o novo empreendimento; .

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
'cário ou de garantia de finanCiamento, feita através
de documentos fornecidos pelas instituições pr6prias
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos, de forma a completar o valor de capital
mcncionado no subitem anterior, até atingir, no míni
mo, o total de capital exigido para o empreendimento;

7.3 - Sendo a proponente uma fundação, executante
de serviço de radiodifusão ou não, a comprovação dos
recursos poderá ser feita de uma das seguintes maneiras:

Primeira: a) prova de depósito, em banco ou outra
instituição financeira de, no mínimo 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o empreendimento e.

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento,. feita através
de documentos fornecidos pelas instituições pr6prias
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos. ou através de outros meios que demons
trem a complementação do valor total do capital exigido
para o empreendimento.

Segunda: Prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira. do total do valor correspondente ao
capital exigido para o empreendimento.

7.4 - Os financiamentos com os fabricantes dos equi
pamentos Ou com estabelecimentos de crédito nacionais
não poderão ser contratados por prazo superior a 10
(dez) anos;

8-QUADRO COMPLEMENTAR À PROPOS
TA

8.1- A entidade deverá apresentar, em complemen
tação à sua proposta. o quadro (Anexo V), para os
fins das alíneas a, b, c, d, e e f do § l' do art. 16,
do Regulamento do, Serviços de Radiodifusão, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n' 91.837.
de 25 de outubro de 1985.

9-PROGRAMAÇÃO

9.1 - Para efeito de preenchimento dos itens 7 e 8
do Anexo V, constante do item anterior, a proponcnte:
considerando o interesse nacional e a finalidade educa
tiva e cultural do serviço de radiodifusão deverá elabo
rar seus programas informativos. educativos (e ao vivo).
bem como a publicidade comercial e o serviço noticioso.
de forma a contribuir para o desenvolvimento da Nação,
através do aperfeiçoamento integral do homem brasi
leiro. observado, entre outros, os seguintes critérios:

9.1.1 - prcferência a temas, autores e intérpretes na
cionais. a fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das empresas produtoras
nacionais, com a conseqüente ampliação do mercado
de trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

9.1.2 - respeito ãs diferenciações regionais da cultu
ra brasileira. procurando relacioná-las em seu próprio
contexto:

9.1.3 - manutenção de elevado sentido ético moral
e cívico;

9.1.4 - fidedignidade da informação e observância,
na publicidade. de princípios éticos indispensáveis à
proteção do público e do consumidor.
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- 30 (trinta) minutos de segunda a sexta-feira, no
horário que lhes aprouver, dentro do período de funcio
namento da Emissora; e,

- 75 (setenta e cinco) minutos, nas mesmas condi
ções aos sábados e domingos.

Quanto à programação ao vivo, O que dispuserem
os Poderes Públicos concedentes.

Desta forma, Senhor Ministro, promete a Rádio
Araguaia Ltda., caso seja a escolhida para a execução
do serviço de radiodifusão proposto no Edital n' 235/88,
a produzir uma programação dinâmica e moderna em
técnica de radiodifusão, onde a nota dominante será
a finali~~e_educativa e_ cult1Jral <:\Q ~eryi'L0'

Goiânia-GO, 10 de outubro de 1988. -JaimeCâma·
ra Júnior, Diretor-Geral, Tasso José da Câmara, Dire
tor Administrativo, João da Rocha Ribeiro Dias, Diretor
Comercial.

RÁDIO FM CORUMBÁ LIDA.
Rua Cel. Manoel Cavalcante Nogueira,

n' 83 - Centro
PIRES DO RIO-GOIÁS

l' ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

RÁDIO FM CORUMBÁ LIDA" sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, com sede em Pires
do Rio, Estado de Goiás, à rua Ce!. Manoel Cavalcante
Nogueira, n' 83, centro, com contrato social arquivado
na MM. Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG).
sob n" 52.200716151, por despacho de 7-10-88, neste
ato representada pelos sócios-diretores, Srs. Celso Ino
cêncio de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, resi
dente e domiciliado à Rua Manoel Cavalcante Noguei
ra, n' 83, centro, na cidade de Pires do Rio, Goiás,
portador da CI n' 19.883, expedida pela SSP/GO, e
do CIC n"003646651-49, c Francisco Roberto Tomazini,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado
à Av. Egídio Francisco Rodrigues, n'l 91, centro, na
cidade de Pires do Rio, Goiás, portador da CI n'
5.713.387 expedida pela SSPISP e do CIC n'
551931298-20, e Eduardo Alves Cardoso, brasileiro. ca
sado, empresário, residente e domiciliado à avenida
Maria Guiotti, n" 78. centro, na cidade de Pires do
Rio, Goiãs, portador da CI n" 957.160, expedida pela
SSP/GO. e do CIC n' 194251391-72, e Uydson Wlices
de Souza, brasileiro, solteiro, advogado, residente e
domiciliado à Rua Coronel João Rincon, n' 8, centro,
na cidade de Pires do Rio, Goiás, portador da CI n"
1.205.252, expedida pela SSP/GO, e do CIC n"
310382801-25, e Teddy Garcia Coutinho, brasileiro, ca
sado, comerciante, residente e domiciliado à rua Ma
noel Cavalcante Nogueira, n" 112, centro, na cidade
de Pires do Rio, Goiás, portador da CI n' 1.206.982,
expedida pela SSP/GO e do CIC n' 198396001-25, resol
vem de comum acordo e por deliberação unânime, alte
rar o Contrato Social inicial da empresa Rádio FM Co
rumbá LIda., sob as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: As cotas ou ações representativas
do capital social, são inalienáveis e incaucionáveis a
estrangeiros ou pessoas jurídicas.

Cláusula Segunda: Ratificamos as demais cláusulas
do contrato social inicial firmado que. implicitamente
ou explicitamente não tenham sido alteradas neste ins
trumento;

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam
este instrumento em 3 (tres) vias. de igual teor e forma,
na presença das duas testemunhas idôneas abaixo. para
constar e produzir os efeitos legais.

'Pires

, li

TESTEMUmlASI~
/

1~1
.'

, .
l., C·

./

tação de grupos musicais, palestras e entrevistas. Trans
missão de uma hora.

RÁDIO ARAGUAIA FM 97.1
DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

I - Transmissor Principal
1.1- fabricante: Telavo - Indústria e Comércio de

Equipamentos para Telecomunicações Ltda.
1.2-tipo e/ou modelo: RDFM-1000-A
2 - Transmissor Auxiliar
2.1 - fabricante: Tclavo - Indústria e Comércio de

Equipamentos para Telecomunicações Ltda.
2.2 - tipo e/ou modelo: RDFM-250-A
3 - Sistema Irradiante
3.1 - fabricante: Mapra - Indústria e Comércio de

Antenas Ltda.
3.2-tipo elou modelo: FMA-2
Goiânia, 10 de outubro de 1988. -Jaime Câmara

Júnior, Diretor-Geral.

PROGRAMAÇÃO
OS abaixo assiuados, dirigentes legalmente respon

sáveis pela Rádio Araguaia Ltda., com sede na cidade
de Goiânia, Estado de Goiás, declaram que:

Considerando o iuteresse nacional e a finalidade edu
cativa e cultural dos serviços de radiodifusão, a Emis
sora, caso venha deter a outorga para o serviço de radio
difusão em Freqüência Modulada, na cidade de Pires
do Rio-GO, compromete-se a elaborar seus programas
informativos, educacionais e ao vivo, bem como a publi
cidade comercial e o serviço noticioso, de forma a con
tribuir para o desenvolvimento da Nação, através do
aperfeiçoamento integral do homem brasileiro, obser
vando entre outros, os seguintes critérios:

a) preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro e o desenvolvimento das empresas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado de
trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

b) respeito às diferenciações regionais de cultura bra
sileira, procurando relacionã-Ias em seu próprio con
texto;

c) manutenção de elevado sentido ético, moral, cívi
co e patriótico; e,

d) fidelidade da fonte de informação do fato antes
da emissão da notícia e observância, na publicidade,
de normas éticas indispensáveis à proteção do público
e do consumidor.

A programação da emissora deverá atender às estipu
lações do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
assim como dos arts. 11 e 16, §§ 1" e 2' do Decreto-Lei
n' 236, de 28 de fevereiro de 1967; Portaria MEC/MC
n' 568. de 21 de outubro de 1980 e Portaria MC n'
55, de 25 de janeiro de 1974, modificada pela Portaria
MC n' 52/82. de 24 de março de 1982.

A Entidade obriga-se:
Quanto à publicidade comercial:
a) a limitá-Ia a um máximo de 25% (vinte e cinco

por cento) da programação diária; e,
b) a conservar em seus arquivos, por prazo de 60

(sessenta) dias, devidamente autenticados pelo respon
sável, os textos de toda a programação irradiada. discri
minados por dia, horas e minutos, para serem consul
tados pelo órgão fiscalizador. quando necessário.

Quanto ao serviço noticioso, a Emissora comprome
te-se a destinar no mínimo 5% (cinco por cento) do
horário de sua programação diária para a transmissão
de serviço noticioso.

Quanto à programação educacional, a Emissora com
promete-se a destinar gratuitamente, às autoridades ou
a '1uem suas vezes fizerem, para a irradiação de seus
programas educacionais .assim distribuídos:

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Os documentos deverão ser apresentados,
preferencialmente, em originais legíveis facultada a re
produção fotostática desde que as cópias sejam autenti
cadas e legíveis:

10.2 - A aceitação das propostas não implicará
na obrigatoriedade da outorga,' podendo o Edital ser
cancelado por interesse da Administração, mediante
ato do Ministro das Comunicações nos termos do art.
12 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, sem
que as proponentes tenham direito a qualquer reclama
ção ou indenização.

10.3 - Constatada falta ou incorreção na docu
mentação que acompanha a proposta, o Dentel poderá
conceder um prazo de até 15 dias à proponente para
supri-la.

10.3.1 - Nos Estados do Amazonas, Acre, Pará,
Rondônia e nos Territórios do Amapá e Roraima, à
exceção das capitais dos citados Estados, o prazo poderá
ser de até 30 dias, a critério do Dente!.

10.3.2 - Quando o Edital se referir a uma locali
dade situada na Faixa de Fronteira, e, para o cumpri
mento da exigência for necessário o assentimento prévio
do Conselho de Segurança Nacional, o prazo poderá
ser de até 30 dias, a crítério do Dente!.

10.4 - O Ministro de Estado das Comunicações
poderá autorizar a juntada de documentos ao processo
das proponentes e determinar seu reestudo.

10.5 - O Ministro de Estado das Comunicações
re- ser- va-se a faculdade de, verificada a conveniência
e, havendo possibilidade técnica, outorgar permissão
a mais dc uma proponente dentre as que atenderem
às presentes condições.

FUNDAÇÃO CRISTÃ EDUCATIVA

Entidade de Utilidade Pública

ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÊCNICOS

1 - Transmissor:
1.1- Fabricante: Bandeirantes Eletrônica
'1.2 - Tipo e/ou modelo: FM 1000A (com possibi

lidade de funcionamento em 250W)
2 - Sistema Irradiante
2.1- Fabricante: Mapra Ind. e Com. de Antenas

Ltda.
2.2 - Tipo: Polarização circular.
Pires do Rio, 4 de outubro de 1988. - Ulysses B.

de Oliveira Jr., Presidente.
A PROGRAMAÇÃO

A Fundação Cristã Educativa pretende lançar no ar
uma programação variada e dinâmica, com locutores
formados na própria emissora, para manter a caracte
rística regional da programação. A programação será
ainda, altamente educativa, informativa e inspirativa,
com todos os programas sendo apresentados ao vivo.
evitando assim a violação da cultura regional. o que
é tão comum nos programas enlatados.

A Fundação, obedecendo aos seus princípios básicos.
utilizará a emissora para influenciar na boa formação
que produza descanso e relax ao ouvinte no seu lar
ou ambiente de trabalho.

Esboço da Programação

5h - Abertura.
. 5hlOmin às l1h - Musical orquestrado e inspirativo
mtercalado com notícias de hora em hora (estilo des
canso).

l1h às 12h - Programas de entrevistas, debates e
assuntos de interesse da comunidade (estilo varieda
des).

12h às Bh - Musical sertanejo classe "A" (estilo
popular).

Bh às 17h - Musical Disk Jockey (estilo juventude).
17h às 18h30min - Musical sertanejo raízes (estilo

popular).
18h30min àS' 19Ií - Religioso inspirativo (religioso).
19h às 20h - Hora do Brasil
20h às 24h - Musical orquestrado e inspirativo inter

calado com notícias de hora em hora (estilo descanso).

Programação Especial

Haverá transmissão ao vivo todas às quartas feiras
e domingos de reunião comunitária realizada em audi
tório com capacidade para 700 pessoas com apresen- .
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TV CANAL 9 SOM E IMAGEM
DA COMUNICAÇÃO LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Willmar Guimarães Júnior, brasileiro, divorciado,
empresário, residente e domiciliado em Goiânia-Goiás,
à Rua 14, n" 95 Apartamento 303, Setor Oeste, portador
da Cédula de Identidade n'! 71.107, expedida pela Secre
taria de Segurança Pública do Estado de Goiás, e CPF
n" 035.390.911-49.

Paulo de Jesus Borges, brasileiro, casado, economis
ta, residentc c domiciliado cm Anapolis-Goiás, à Rua
Olavo Batista, Qd. 1 Lt. 4 - Bairro Batista, portador
da Cédula de Identidade n" 236.201, expedida pela Se~

crctaria de Segurança Pública do Estado de Goiás,e
CPF n' 041.818.081-49.

Constituem entre si, e na melhor forma de direito,
socicdadc comcrcial por cotas de responsabilidade limi
tada, cujos negócios e gestão serão regidos pelas cláusu
las e condições, a saber:

Cláusula 1 - A Sociedade gira sob a denominação
de TV Canal 9 - Som e Imagem da Comunicação
Ltda., e terá como principal objeto a instalação e explo
ração e execução dos serviços de radiodifusão sonora,
e de sons e imagens - seus serviços afins ou correlatos,
tais como serviço especial de música funcional; rcpe
tição ou retransmissão de sons ou sinais de imagem
e som de radiodifusão; e dos serviços de radiochamada
e atividades correlatas - com finalidades educativas,
culturais e informativas, cívicas e patrióticas, bem corno
a exploração comercial do empreendimeuto, mediante
a obtcnção do Governo Federal de concessão ou permis
são, nesta ou em outras localidades, tudo de acordo
com a legislação específica regedora da matéria.

Cláusula 11 - A Sociedade tem sua sede e local de
estúdio à Alameda Corcovado s/n"- Morro do Mcnda
nha, Jardim Petrópolis, em Goiânia - Goiás, e poden
do abrir filiais, escritórios, sucursais e agências em todo
território nacional, e sempre que assim lhe convier e
permitirem a legislação específica dos serviços de radio
difusão.

Clánsula UI - Fica criada uma filial em Anápolis,
Estado de Goiás, à Rua Engenheiro PorteIa n' 222,
12" andar, sala 1.201, com capital destacado de Cr$
5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros).

Cláusnla IV - O Foro do presente contrato é o da
comarca de Goiânia-Goiás, que fica eleito com exclusão
de qualquer outro para dirimir as questões resultantes
dcstc contrato.

Cláusula V - O início da atividade se dará após
a concessão do Ministério das Comunicações.

Cláusula VI - O prazo de duraç,ão da sociedade
é por tempo indeterminado, observando-se quando de
sua dissolução, os preceitos da lei específica.

Clánsula VII - A Sociedade, por todos os seus cotis
tas obriga-se a cumprir, rigorosamente, todas as leis,
regulamentos e instruções vigentes ou que venham a
vigorar. referentes à execução do serviço de radiodi
fusão.

Cláusula VIII - O capital social é de Cr$ 80.000.000
(oitenta milhões de cruzeiros), representado por
80.000.000 de cotas de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), e fica
assim distribuído:

a) Ao sócio Willmar Guimarães Júnior, 72.000.000
de cotas de Cr$ 1.,00 (hum cruzeiro) cada uma, no valor
total de Cr$ 72.000.000 (sctenta e dois milhões de cru
zeiros);

b) Ao sócio Paulo de Jesus Borges, 8.000.000 de co
tas de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, nu valor
total de Cr$ 8.000.000 (oito milhões de cruzeiros);

Cláusula IX - O capital social será integralizado
em moeda corrente do País, 50% no ato da assinatura
do contrato e 50% em 15-6-85.

Cláusula X - A responsabilidade dos sócios nos ter
mos do ar!. 2" no final do Decreto n'! 3.708, de 10
de janeiro de 1919, é limitada à importância total do
capital social.

Cláusula XI - As cotas representativas do capital
social são inalienáveis e incaucionáveis direta ou indire
tamente a estrangeiros ou pessoas jurídicas, dependen
do qualquer alteração coutratual, assim como toda
transferência de cotas, de prévia autorização do poder
concedente.

Cláusula XII - A sociedade será administrada por
WilImar Guimarães Júnior, ao qual será conferido, para
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esse fim, os poderes de Diretor-Superintendente, fun
ção em que defenderá os interesses da sociedade em
juízo ou fora dele.

Cláusula XIII - O Diretor Superintendente, poderá
em nome da socie'dade, nomear procurador para repre
sentá-lo em todos os atos de interesse da sociedadc,
devendo, nesse caso, ser solicitado para tal designação
prévia, autorização do Governo Federal.

Cláusula XIV - É expressamente vetado aos Geren
tes e aos demais sócios, que possam ingressar na socie
dade, utilizarem-se da denominação social, em negó
cios, ou documentos, de qualquer natureza, alheios aos
fins sociais, assim como avalizar ou afiançar, em nome
da sociedade, obrigações de terceiros.

Cláusula XV - Somente o sócio ou sócios, represen
tando a maioria das cotas, tem poderes para adquirir,
vender, hipotecar ou dar em penhor por qualquer for
ma, bens imóveis da sociedade.

Cláusula XVI - A título de pro labore, o Diretor
poderá retirar mensalmente urna quantia cujo valor será
fixado de comum acordo com os sócios, a qual será
levada a débito da conta Despesas Gerais, dentro dos
limites permitidos pela legislação em vigor.

Cláusula XVII - As cotas são livremente transfe
ríveis entre os cotistas, desde que haja autorização dos
Poderes Públicos. O preço de cada cota, neste caso,
não ultrapassará o resultado da divisão do ativo líquido
apurado no balanço,

Cláusula XVIII - Os sócios. poderão ceder parte
ou a totalidade de suas cotas a estranhos, mediante
o 'consentimento de sócios que representem mais da
metade do capital social, desde que autorizado pelo
poder concedente.

Cláusula XIX - O exercício social coincidirá com
o ano civil, ao fim do qu.al será levantado o balanço
geral da socicdade, corno de lci, sendo quc os lucros
ou prejuízos serão repartidos ou suportados pelos sócios
na proporção de suas cotas.

Cláusula XX - Os casos não previstos no presente
contrato serão resolvidos de acordo com os dispositivos
legais que regulam o funcionamento das sociedades por
cotas de responsabilidade limitada, pelos quais a socie
dade se regerá, e segundo a Icgislação quc disciplina
a execução do serviço de radiodifusão.

E por assim estarem justos e contratados, mandaram
datilografar o presente instrumento, em 4 (quatro) vias
dc igual teor c forma, o qual lido e achado conforme,
assinam juntamente com as testemunhas, a tudo pre
sente.

. Goiânia (GO), 19 de dezembro de 1984, TV Canal
9 - Som e Imagem da Comunicação Ltda. - WilImar
Guimarães Júnior, Diretor-Superintendente; Paulo Je.
sus Borges, Diretor.

Assinatura comercial por quem de direito: Willmar
Guimarães Júnior.

TV CANAL 9 - SOM E IMAGEM
DA COMUNICAÇÃO LTDA.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL

WiJlmar Guimarães Júnior, brasileiro, divorciado
cmpresário, residente e domiciliado em Goiânia-Goiás,
à Rua 14, n" 95, apartamento 303, Setor Oestc, portador
da Cédula de Identidade n" 71.107 expedida pela Secre
taria de Segurança Pública do Estado de Goiás, e CPF
n" 035.390.911-49.

Paulo de Jesus Borges, brasileiro, casado, economista
residente e domiciliado em Anapolis-Goiás, à Rua Ola
vo Batista Qd. 1 LI. 4, bairro Batista, portador da Cédu
la de Identidade n" 236.201 expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Goiás, e CPF n'
041.818.081-49, sócios componentes da sociedade que
gira sob a denominação de TV Canal 9 - Som
e Imagem da Comunicação Ltda., com sede à Alameda
Corcovado sln" - Morro do Mendanha, Jardim Petró
polis, em Goiânia-Goiás, a filial em Anápolis, Estado
de Goiás, à Rua Engenheiro Porteia n° 222, 12.. andar,
sala 1201, centro, com Contrato Social arquivado na
junta Comercial do Estado de Goiás, sob n'!
52.2,0043739,1 e 52.9,0016607,2 em 11-1-85, resolvem
de comum acordo alterar a Cláusula Sétima do Contrato
Social, que passará a ter a seguinte redação:
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Cláusula VII - O capital social será alterado de Cr$
80.000.000 (oitenta milhões de cruzeiros), para Cr$
250.000.000 (duzentos e cincoenta milhões de cruzei
ros), proveniente de aumento de capital.

O aumento do capital que totalizou o montante de
Cr$ 170.000.000 (cento e setenta milhões de cruzeiros)
será distribuído aos cotistas à proporção dc cada um
no capital da empresa.

O capital será dividido em 250.000.000 (duzentos e
cincoenta milhões) de cotas, cada uma com o valor
venal de Cr$ 1.00 (hum cruzeiro), assim distribuídos
entre os sócios cotistas:

Cotistas Cotas Valor Cr$
WiIlmar Guimarães Júnior 225.000.000 225.000.000
Paulo de Jesus Borges 25.000.000 25.000.000
Total. 250.000.000 250.000.000

O aumento do capital, será realizado e integralizado
50% (cincoenta por cento) nesta data, em moeda cor
rente no País e 50% (cincoenta por cento) restantes
em 15-6-85, ficando as cláusulas do Contrato Social
inalteradas.

E por estarem justos e contratados, mandaram datilo
grafar o presente instrumento cm 4 (quatro) vias de
igual teor e forma, o qual lido e achado conforme,
assinam juntamente com as testemunhas, a tudo pre
sentes.

Goiânia (GO), 18 de janeiro de 1985, - Willmar
Guimarães Júnior - Paulo de Jesus Borges. Assinatura
Comercial por quem de Direito: Willmar Guimarães
Júnior, Dirctor-Superintendente.
Testemnnha: Janete Mendes Alves

TV CANAL 9 - SOM E IMAGEM
DA COMUNICAÇÃO LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL

Willmar Guimarães Júnior, brasileiro, divorciado,
empresário, residente e domiciliado em Anapolis
Goiás, à Rua Bartolomeu Gusmão. Qd. 44 LI. 24-Bair
ro Jundiaí, portador da cédula de identidade n' 71.107,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Esta
do de Goiás, CPF n' 035.390.911-49.

Paulo de Jesus Borges, brasileiro, casado, economis
ta, residente e domiciliado em Anápolis-Goiás, à rua
Olavo Batista Qd. 1 Lt. 4, Bairro Batista, portador'
da cédula de identidade n" 236.20\, expedida pela Secrc
taria de Segurança Pública do Estado de Goiás, e CPF
n" 041.818.01\1-49, sócios componentes da sociedade
que gira sob a denominação de "TV Canal 9 Som
e Imagem da Comunicação LIda. "; com sede à Alameda
Corcovado s/n"-Morro do Mendanha, Jardim Petrópolis
em Goiânia - Goiás e filial em Anápolis-Goiás, à rua
Engenheiro PorteIa n' 222 - 12' andar, sala 1201. centro,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do
Estado de Goiás sob o n" 52.2.004.3739.1. e
52.9.0016607.2, em 11-1-85.

Resolvem de comum acordo, retificar a primeira alte
ração contratual registrada ncsta Junta Comercial sob
o n" 5268007 de 18-1-85, alterar a redação dada à cláu
sula VII pelo contrato original, e acrescentar uma nova
cláusula na sociedade, corno segue:

1 - Da Retificação - A redação dada à cláusula
VII lia alteração contratual retroeitada, refere-se à cláu
sula VIII do contrato original, que trata do capital so
cial.

2 - Da Alteracão - A sociedade resolve alterar
a redação dada a' cláusula VII no contrato original,
passando a vigorar da seguinte forma:

Cláusula VII - A sociedade. por todos os scus cotis
tas obriga-se a cumprir, rigorosamente, todas as leis,
regulamentos e instruções vigentes ou que venham a
vigorar, referentes à execução do serviço de radiodi
fusão, sendo que' os seus administradores deverão ser
brasileiros natos e as suas investiduras nos cargos so
mente ocorrcrão após havercm sido aprovados pelo Mi
nistério das Comunicações.

3 - Do Acréscimo - A sociedade resolve criar a
cláusula XXI no contrato social com a seguinte redação:

Cláusula XXI - De comum acordo entre as partes,
fica estabelecido entre os sócios, a proibição de avalizar,
afiançar ou abonar, mesmo em caráter pessoal.

E. por estarcm justos e contratados, assinam o pre
,ente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e
forma, .juntamente com duas testemunhas, permane-
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cendo inalteradas as demais cláusulas não contrariadas
por este dispositivo legal.

Goiânia (GO), 25 de março de 1986. - Willmar
Guimarães Júnior:"'- Paulo de Jesus Borges.

Assinatura Comercial por Quem de Direito:
TV Canal 9 - Som e Imagem da Comunicação Ltda.

- Willmar Guimarães Júnior.

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

1-Transmissor Principal

1.1- Fabricante: Telavo - Indústria e Comércio
de Equipamentos para Telecomunicações Ltda.

1.2 - Tipo e/ou modelo: RDFM-lOOO-A
2 - Transmissor Auxiliar

2.1 - Fabricante: Telavo - Indústria e Comércio
de Equipamentos para Telecomunicações Ltda.

2.2 - Tipo e/ou modelo: RDFM-250-A
3 - Sistema Irradiante

3.1-Fabricante: Mapra - Indústria e Comércio de
Antenas Ltda.

3.2 - Tipo e/ou modelo: FMB-2
Goiâuia, 11 de outubro de 1988. - Cleonice Maria

Pires Martins Guimarães, Diretora-Superintendente.

PROGRAMAÇÃO

O abaixo assinado, dirigente legalmente responsável
pela TV Canal 9 - Som c Imagem da Comunicação
Ltda., com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
declara que:

Considerando o intercsse nacional c a finalidade edu
cativa e cultural dos serviços de radiodifusão, a Emis
sora, caso venha deter a outorga para o serviço de radio
difusão cm Freqüência Modulada na cidade de Pires
do Rio, compromete-se a elaborar seus programas in
formativos, educacionais e ao vivo, bem como a publici
dade comercial e o serviço noticioso, de forma a contri
buir para o desenvolvimento da Nação, através do aper
feiçoamento integral do homem brasileiro, observando
entre outros, os seguintes critérios:

a) preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro e o desenvolvimento das empresas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado de
trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

b) respeito às diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio cem
texto;

c) manutcnção de elevado sentido ético, moral cívico
e patri6tico; e,

d) fidedignidade da fonte de informação do fato antes
da emissão da notícia e observância, na publicidade
de normas éticas indispensáveis à proteção do publico
e do consumidor.

A programação da emissora deverá atender ãs estipu
lações do Regulamento dos Serviços dc Radiodifmão,
assim como dos arts. 11 e 16, §§ 1" e 2" do Decreto-Lei
n' 236, de 28 de fevereiro de 1967; Portaria MECfMC
n' 568, dc 21 de outubro de 1980 e Portaria MC n'
55, de 25 de janeiro de 1974, modificada pela Portaria
MC n" 52/82, de 24 de março de 1982.

A Entidade obriga-se:
Quanto à publicidade comercial:
a) a limitá-Ia a um máximo de 25% (vinte e cinco

por cento) da programação diária; e,
b)a conservar em seus arquivos, por prazo de 60 (ses

senta) dias, devidamente autenticados pelo responsá
vel, os textos de toda a programação irradiada, discrimi
nados por dia, horas e minutos, para serem consultados
pelo Órgão Fiscalizador, quando necessário.

Quanto ao serviço noticioso, a Emissora comprome
te-se a destinar no mínimo 5% (cinco por cento) do
horário de sua programação diária para a transmissão
de serviço noticioso.

Quanto à programação educacional, a Emissora com
promete-se a destinar gratuitamente. às autoridades ou
a quem suas vezcs fizerem, para a irradiação de seus
programas educacionais assim distribuídos:

- 30 (trinta) minutos de segunda a sexta-feira, no
horário que lhes aprouver, dentro do período de funcio
namento da Emissora; e.

- 75 (setenta e cinco) minutos. nas mesmas condi-'
ções aos sábados e domingos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quanto à programação ao vivo, o que dispuserem
os Poderes Públicos concedentes.

Desta forma. Senhor Ministro, promete a TV Canal
9 - Som e Imagem da Comunicação Ltda., caso seja
a escolhida para a execução do serviço de radiodifusão
proposto no Edital n'! 235/88, a produzir uma progra
mação dinâmica e moderna em técnica de radiodifusão,
onde a nota dominante será a finalidade educativa e
cultural do serviço.

Goiânia, 11 de outubro de 1988. - Cleonice Maria
Pires Martins Guimarães, Diretora-Superintendente.

ANEXO IV

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

1 - Transmissor Principal
1.1 - fabricante: SNE - Sociedade Nacional de,Ele,

trônica Ltda.
1.2 - tipo e/ou modelo: Transmissor de FM - BTF

-1000
2 - Transmissor Auxiliar

2.1 - fabricante: não utilizará
2.2-tipo elou modelo:
3 - Sistema Irradiante

3.1- fabricante: MAPRA - Ind. & Com. de Ante
nas Ltda.

.3.2. - tipo e/ou modelo: Sistema Irradiante de FM
- FM A/B 1 elemento.

Anápolis (GO), 11 de outubro de 1988. - Fundação
Frei .João Batista Vogel-OFM.

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS
1 - Transmissor Principal

1.1- fabricante: Telavo - Indústria e Comércio de
Equipamentos para Telecomunicações Ltda,

1.2-tipo e/ou modelo: RDFM-I000-A
2 - Transmissor Auxiliar

2.1-fabricante: Telavo - Indústria e Comércio de
Equipamentos para Telecomunicações Ltda.

2.2 - tipo e/ou modelo: RDFM-250-A
3 - Sistema Irradiante

3.1-fabricante: Mapra - Indústria e Comércio de
Antenas Ltda.

3.2 - tipo e/ou modelo: FMB-2
Goiânia, 11 de outubro de 1989. - Celso de Oliveira

Campos, Diretor-Superintendente.

PROGRAMAÇÃO
O abaixo assinado, dirigente legalmente responsável

pelo Sistema dc Comunicação Centro Oeste Ltda,. com
sede na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, declara
que:

Considerando o interesse nacional e a finalidade edu
cativa e cultural dos serviços de radiodifusão, a Emis
sora, caso venha deter a outorga para o serviço de radio
difusão em Frequência Modulada na cidade de Pires
do Rio. compromete-sc a elaborar seus programas in
formativos, educacionais e ao vivo, bem como a publici
dade comercial e o serviço noticioso. de forma a contri
buir para o desenvolvimento da Nação, através do aper
feiçoamento integral do homem brasileiro observando
entre outros, os seguintes critérios:

a) preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais a fim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro e o desenvolvimento das empresas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado de
trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

b) rcspeito ãs diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio con
texto;

c) manutenção de elevado sentido ético, moral, cívi
co e patriótico; e,

d) fidedignidade da fonte de informação do fato antes
da emissão da notícia e observância, na publicidade
de normas éticas indispensáveis à proteção de público
e do consumidor.

A programação da emissora deverá atender às estipu
lações do Regulamento do Serviço de Radiodifusão.
assim como dos arts. 11 e 16, §§ l' e 2" do Decreto-Lei
n' 236, de 28 de fevereiro de 1967; Portaria MEC/MC
n" 568, de 21 de outubro de 1980 e Portaria MC n'
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'55, de 25 de janeiro de 1974, modificada pela Portaria
MC n" 52182, de 24 de março de 1982.

A Entidade obriga-se:
Quanto à publicidade comercial:
a) a limitá-la a um máximo de 25% (vinte e cinco

por cento) da programação diária; e.
b) a conservar cm seus arquivos, por prazo de 60

(sessenta) dias, devidamente autenticados pelo respon
sável, os textos de toda a programaçáo irradiada, discri
minados por dia. horas e minutos, para serem consul·
tados pelo órgão fiscalizador, quando necessário.

Quanto ao serviço noticioso, a Emissora comprome
te-se a destinar no mínimo 5% (cinco por cento) do
horário de sua programação diária para a transmissáo
de serviço noticioso.

Quanto à programação educacional, a Emissora com
promete-se a destinar gratuitamente, às autoridades ou
a quem suas vezes fizerem, para irradiação de seus pro
gramas educacionais assim distribuídos:

. - 30 (trinta) minutos de segunda a sexta-íeira. no
horário que lhes aprouver, dentro do período de funcio
namento da Emissora; e,

- 75 (setenta e cinco) minutos. nas mesmas condi
ções aos sábados e domingos,

Quanto a programação ao vivo, o que dispuserem
os Poderes Públicos concendentes.

Desta forma, Senhor Ministro. promete o Sistema
de Comunicação Centro Oeste Ltda., caso seja o esco-

.. lhido para a execução do serviço de radiodifusão pro
posto no Edital n'·' 235/88, a produzir uma programação
dinâmica e moderna em técnica de radiodifusão. onde
a nota dominante será a finalidade educativa e cultural
do serviço.

Goiánia, I] dc outubro de 1988. - Celso de Oliveira
Campos, Diretor-Superintendente.

Requerimento

REQUERIMENTO DE CPI
N' 15/89

(Deputado José Camargo)

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar denúncias sobre importações e expor
tações falsas realizadas com sub e sllperfatl1ramen.
to.

Requeremos, na forma do texto constitucional e do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
constituída uma Comisf,ão Parlamentar de Inquérito,
composta de onze membros para, no prazo de cento
e vinte dias prorrogáveis, apurar as demíncias que vêm
sendo amplamente feitas pela imprensa. sobre as impor
tações e exportações falsas, feitas com o sub e superfatu
ramento com graves prejuízos para a situação econômi
co-financeira do País. tomando-se as providências judi
ciais e legislativas que a apuração do caso venha a exigir.

Justificação

Em declarações à Folha de S. Paulo, de 13 do corren
te, na primeira página, o subprocurador-geral da Repú
blica. Samuel Buzaglo, declarou que há funcionários
da Cacex e da Receita Federal envolvidos na fraude
das importações, contrariando informações do Diretor
Geral da Cacex, Sr. Namir Salek, que afirmou ter sido
a ilegalidade praticada fora do órgão.

Adverte o SI. Buzaglo, coordenador da investigação,
que as guias e declarações da Receita foram falsificadas
a partir dos originais.

Afirma o mesmo jornal, transcrevendo declarações
do Sr. Tupi Caldas, diretor da Fiscalização e Controle
do Banco Central, que. entre as empresas envolvidas
no preenchimento de guias de importação falsas, nem
todas eram c.riação dos promotores das fraudes. mas
há nomes de empresas conhecidas, inclusive multina
cionais, envolvidas no escândalo, podendo tratar-se do
uso indevido dos seus nomes pelos falsificadores, para
dar maior credibilidade à operação criminosa.

A fraude se tornou tanto mais fácil quando o Banco
do Brasil não tem um sistema de controle desses docu
mentos, enquanto o Banco Central, trabalhando com
a Polícia Federal no rastreamento das opcracc5cs. já
descobriu que o caminho das contas bancárias não será
facilmente rastreável nem conclusivo. A operação de
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troca de cheques, de sub-faturam~nto das exportações
e superfaturamento das exportações, com a obtenção
e aplicação de dólares, implicava na falsificação ideoló
gica com a criação de nomes de importadores e exporta
dores, envolvendo cheques administrativos de outros
bancos para o Banco Central.

O Ministro Saulo Ramos anunciou a descoberta desta
como "a maior fraude cambial da história do Brasil",
mediante operações falsas, com documentos fraudados
no Brasil e em Nova Iorque, importando em trezentos
e sessenta milhões de dólares, envolvidos quinze ban
cos, seis corretoras do Rio de Janeiro e cinco bancos
em Nova Iorque, estendendo-se os inquéritos ao Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

Quinze bancos nacionais foram relacionados nessas
operações fraudulentas juntamente com várias corre
toras, iniciadas as operações em 1847.

Esse escândalo não pode ficar impune, tanto mais
quanto revela a ponta de um iceberg, que explica a
tremenda evasão de divisas fortes do Brasil para enri
quecimento de grupos apãtridas e ônus quase irrepa
ráveis à economia e às finanças nacionais.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989.

José Camargo - Haroldo Sanford - Joaquim Suce
na - Eduardo Siqueira Campos - Wagner Lago 
Pedro Ceolin - Salatiel Carvalho - Annibal Barcellos
- Moisés Avelino - José Elias - Dalton Canabrava
- Paulo Sidnei - Leopoldo Bessone - Alarico Abib
- Bete Mendes - Ottomar Pinto - Alziro Gomes
- Nelson Seixas - Mário Martins - Roberto Augusto
- Nelson Aguiar - Telmo Kirst - Theodoro Mendes
- Raul Ferraz - Sérgio Spada - Mussa Demes -
Jones Santos Neves - Henrique Eduardo Alves 
Tarzan de Castro - Lézio Sathler - João Rezek 
Maluly Neto - Carlos Mosconi - Célio de Castro
- Jesualdo Cavalcanti - Octávio Elísio - Firmo de
Castro - Nelson Friedrich - Tadeu França - Vinicius
Cansanção - Antônio Gaspar - Rubem Branquinho
- José da Conceição - José Maria Eymael - Basílio
Villani - Agripino de Oliveira Lima - Renato Jonbs
son - Leopoldo Souza - Oswaldo Sobrinho - Orlan
do Pacheco - Geraldo Alckmin Filho - Artenir Wer
ner - H~lio Rosas - Napbtali Alves Souza - Jesus
Tajra - Atila Lira - Bezerra de Melo - Djenal Gon
çalves - José Guedes - Mário de Oliveira - Bonifácio
de Andrada - José Melo - Adhemar de Barros Filho
- Luiz Marques - Walmir Campelo - Nyder Barbosa
- José Queiroz - Doreto Campanari - Santinho Fur-
tado - Melo Rcis - Dionísio Dal-Prá - Paulo Ro
b"rto - João Maia - Adroaldo Streek - Rospide
Netto - Doutel de Andrade - Stélio Dias - Geovah
Amarante - Francisco Diógenes - Felipe Mendes 
José Thomaz Nonô - Hélio Manhães - Fábio Feld
mann - Geraldo Fleming - João Paulo - Sigmaringa
Seixas - Rosa Prata - Carlos Virgílio - José Viana
- Ismael Wanderley - Júlio Campos - Acival Gomcs
- Arnaldo Moraes - Chagas Duarte - Haroldo Sa-
bóia - Paulo Almada - José Carlos Grecco - Paulo
Mourão - Elias Murad - Silvio Ahreu - Aristides
Cunha - Moisés Bennesby - Prisco Viana - Mário
Lima - Jofran Frejat - Levy Dias - João Natal 
Airton Cordeiro - Jutahy Júnior - Amaury Müller
- Gabriel Guerreiro - Domingos Juvenil -José Car
los Vasconcellos - Paulo Zarzur - Ziza Valadares
- Alexandre Puzyna - Iberê Ferreira - Milton Reis
- Leonel Júlio - Eduardo Moreira - Arnaldo Martins
- Cesar Maia - José Freire - Maurício Fruet -
Érico Pegoraro - Eraldo Trindade - Eliel Rodrigues
- Osvaldo Bender - Paulo Ramos - Ervin Bonkoski
- Lúcio Alcântara - Osmundo Rebouças - Paulo
Delgado - Ubiratan Spinelli - Ronaldo Carvalho 
Max Rosenmann - Cláudio Ávila - Carrel Benevides
- Maurício Nasser - Costa Ferreira - Alcides Lima
- Vilson Souza - Jovani Masine '- Luiz Salomão
- Harlan Gadelha - Augusto Carvalho - Floriceno
Paixão - Márcio Braga - Ernani Boldrim - Edivaldo
Holanda - Ivo Cersósimo - Fausto Fernandes -José
Santana de Vasconcellos - Carlos Vinagre - Leur
Lomanto -José Luiz de Sá -Jonas Pinheiro - Antô
nio Perosa - Gidel Dantas - José Tinoco - Nilso
Sguarezi - Darcy Deitos - Carlos Alberto Caó 
Pedro Canedo - Ivo Mainardi.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Proposta de Emenda
à Constituição

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO

N' 40, DE 1989
(Da Sr' Raquel Cândido)

Dá nova redação ao artigo 4' do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

(Apense-se a proposta de Emenda à Constitui
ção n" 23/89.)

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado
Federal promulgam a seguinte Emenda à constituição:

Art. 1" O artigo 4" do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a ter a seguinte redação:

Art. 4' O mandato atual do presidente da Repú
blica terminará cm 15 de fevereiro de 1990.

Justificação

O artigo 82 da Constituição de 1988 estabelece que
o mandato do presidnete da República terá incício no
dia I' dc janeiro.

Ninguém ignora que, durante os trabalhos da Assem
bléias Nacional Constituinte, houve uma grande pressão
no sentido de se assegurar o mandato de cinco anos

'para o atual Presidente da República.
Sustentava-se que a manutenção dos cinco anos para

o Presidente Sarney seria condição para preservar a
estahilidade democrática, ainda que significasse a redu
ção do mandato do presidente a ser eleito pelo voto
popular em 17 de dezembro.

Criou-se. assim, situação singular - o vice-Presiden
te eleito pelo Colégio Eleitoral para um mandato de
transição teria um mandato mais longo do que o primei
ro presidente eleito pela maioria de voto popular.

As circunstãncias históricas justificaram os temores
dos Constituintes e, os levaram a estender o mandato
do Presidente Sarney até o dia 15 de março, quando
a regra do eorpo permanente da Constituição é dia
31 de dezembro.

Hoje. torna-se imperativo adequar-se a duração do
mandato de transição do Presidente José Sarney aos
imperativos da estabilidade democrática e da governa
bilidade do país.

Os mesmos fundamentos políticos e institucionais que
levaram a Assembléia Nacional Constituinte a prolon
gar o mandato de Presidente estão a indicar a neccssi
dade inescandível de abreviar sua duração, encerrando
a transição.

O Presidente José Sarney, que conduziu a transição,
resguardando a demoeracia do País. ,iá cumpriu sua
histórica missão e certamente, encerrado o período da
disputa eleitoral, a Nação há de razer-Ihe justiça, pelo
menos, pela obra de construção e consolidação da de
mocracia no País; e pelas eleições mais livres e limpas
da história republicana.

Um grande serviço prestaria à Nação se não criasse
obstáculos para a aprovação desta Emenda Constitu
cional.

Eleito o novo Presidente, seja Luíz Ignácio Lula da
Silva ou Fernando Collor de Mello, com mais de 40
milhões de votos, a Nação estará anciosa para vê-los
no Governo.

Inaceitável que o Presidente eleito pelo voto popular
aguarde três messes para a posse, enquanto se agrava
a crise social e econômica do país.

Ano Novo; Presidente Novo.
Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 1990. - Deputada

Raquel Candido - Carlos Alberto Caó - Amaury Mü
ller - Carlos Cardinal - Chico Humberto - José
Fernandes - Luiz Salomão - Lucio Alcântara - Dou
tel dc Andrade - Arthur Lima Cavalcanti - Miro'
Teixeira - Floriceno Paixão - Gabriel Guerreiro,
Irma Passoni - Lézio Sathler - Hélio Duque - José
da Conceição - Jorge Hage - Mareio Braga - Aldo
Arantes - harlan Gadelha - Mauro Campos - Octá
vio Elísio - Valdir Colatto - Hélio Manhães - Mar
cos Queiroz - Irajá Rodrigues - Doreto Campanari
- Moysés Pimentel- Osvaldo Lima Filho - Antônio
Mariz - Francisco Küster - Waldyr Pugliesi - Paulo
Ramos - Beth Azize - Lidece da Mata - Anna Maria
Rattes - Juarez Marques Batista - Edmundo Galdino
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- Domingos Leonelli - José Guedes - José Carlos
Greco - Maria de Lourdes Abadia - Sigmaringa Sei
xas - Fernando Lyra - Leopoldo Souza - Horldo
Lima - Carlds Mosconi - Célio de Castro - Maurício
Fruet - Tadeu França - Tarzan de Castro - Haroldo
Sabóia - José Thomaz Nonõ - Eduardo Bonfim 
Nelson Friedrich - Abigail Feitosa - Mário Assad
- Ziza Valadares - Victor Faccioni - Edmilson 'Va
lentim - Adolfo Oliveira - Jesualdo Cavalcanti 
Rubem Branquinho - Saulo Coelho - Hélio Rosas
- Antônio Carlos Mendes Thame - Jorran Frejat 
Benedicto Monteiro - Paulo Roberto - Asdrúbal
Bentes - Aeival Gomes - Antônio Gaspar - Flores
tan Fernandes - Eduardo Moreira - Stélio Dias 
José Freire - Airton Sandorval - Pedro Canedo 
Arnaldo Faria de Sá - Jorge Uequed - Del Bosco
Amaral - Alcides Lima - José Elias - Osvaldo Ben
der - Ricardo Izar - Antônio Perosa - Osmundo
Rebouças - Roberto Brant - Nelson Seixas - Saulo
Queiroz - Djenal Gonçalves - Gandi Jamil - Adyl
- Arnaldo Martins - Hilário Braun - Sérgio Spada
- Francisco Amaral - Valmir Campelo, - Bonifácio
de Andrada - Elias Murad - Eraldo Trindade 
Vinícius Cansação - Cláudio Ávila - Iberê Ferreira
- Rita Camata - João Agripino - Paulo Silva 
Ilegível- Marcos Formiga - Geraldo Campos - Má
rio Lima - Moisés Avelino - Horácio Ferraz - Wil
son Campos - Érico Pegoraro - Mussa Demes 
Thodoro Mendes - Virgildásio de Senna - Nelson
Jobim - Tito Costa - Francisco Dornelles - Adroal
do Streck - Eduardo Siqucira Campos - Silvio Ahreu
- Etevaldo Nogueira - Celson Dourado - Geraldo
Alckmin Filho - Raquel Capiberibe - Aécio Neves
- Jesus Tajara - Michel Teme - João Maia - Ro
berto Balestra - Farabulini Junior - Leal Varella
Ottomar Pin to - Moema São Thiago - Jalles Fontoura
- Hermes Zaneti - Rose de Freitas - Lurdinha Savig
non - Ivo Mainadi - Carrel Benevides - Nilso Sgua
rezi - Teima Kirst - José Vianna - Manoel Moreira
- Israel Pinheiro - Júlio Campos - Ilegível - Luiz
Marques - Mauro Miranda - Neuto de Conto 
Nilson Gibson - Firmo de Castro - Max Rosenmann
- Basílio VilIani - Jovanni Masini - Alceni Guerra
- Jorge Arbage Ney Lopes - Jonas Pinheiro -
Nosscr Almeida - Ubiratan Aguiar - Lélio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃD DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 4" O mandato do atual Presidente República
terminará em 15 de março de 1990.

§ I" A primeira eleição para Presidente da Repú
blica após a promulgação da Constituição será realizada
no dia 15 de novembro de I989, não se lhe aplicando
o disposto no art. 16 da Constituição

§ 2' É assegurada a irredutibilidade atual represen
tação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara
dos Deputados.

§ 3" Os mandatos dos Governadores e dos Viee
Governadores eleitos em 15 de novembro de 1986 termi
narão em 15 de março de I991.

§ 4" Os mandatos dos atuais Prefeitos. Vice-Pre
feitos e Vereadores terminarão no dia 1" de janeiro
de 1989, com a posse dos eleitos.

Projetos a Imprimir

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 53-A. DE 1989

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Disciplina a permanência temporária de t;o~as

estrangeiras no território nacional (art. 21, mClso
IV, da Constituição); tendo pareceres: da Comissão
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de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
donalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emendas; da Comissão de Defesa Nacional, pcla re
jeição deste e aprovação do de n" 153/89, com emen
das.

(Projeto de Lei Complementar n" 53. de 1989.
tendo anexados os de nO' 70/89. 120/89. 128/89.
153/89 e 188i89. a que se referem os pareceres,)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Serão permitidos o trânsito e a permanência

temporária de forças estrangeiras no País nas seguintes
hipóteses:

I - em tempo de guerra, quando esse trânsito e
permanência temporária sejam necessários à defesa na
cional, dependendo de aliança militar com outros paí
ses~

H - quando esse trânsito importe na defesa da nação
vizinha. injustamcnte atacada c com quem mantenha
mos relações diplomáticas;

IH - quando o Governo brasileiro solicitar seu auxí
lio. no inten;sse da segurança do País,

Art. 2' E vedado o trânsito ou permanência tempo
rária no País de forças estrangeiras quando implicar
violação aos princípios estabelecidos no art. 4' da
Constituição Federal.

Art, 3" Em qualquer dos casos previstos, o Poder
Executivo ouvirá o Congresso Nacional, depois do pro
nunciamento do Conselho de Defesa Nacional. que opi
nará sobre as condições de utilização dessas áreas. nos
termos do item III do art. 91 da Constituição,

Art. 4' Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 120 (cento e vinte) dias,

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art, 6" Revogam-se as disposições em contrário,

Justificação

O art, 21. item IV, e o art. 91, item lU, da Consti
tuição. dispõem sobre a segurança nacional, sendo que
o primeiro se refere ao trânsito e permanência tempo
ráfoÍa de forças estrangeiras em nosso território e o se
gundo se refere à utilização de áreas in- dispensáveis
à segurança nacional.

Num e noutro caso, impõe-se a audiência do Conse
lho de Defesa Nacional, tratando-se de assunto tipica
mente da sua competência,

Sala das Sessões, 23 de fcvereiro de 1989, - Carlos
Cardinal.

LEGlSLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA Co.0RDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

, CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 4' A República Federativa do Brasil rege-se
nas suas relações internacionais pelos seguintcs prin
cípios:

I - independência nacional;
H - prevalência dos direitos humanos;
UI - autodeterminação dos povos:
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VH - solução pacífica dos conflitos:
VIH - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso

da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil

buscará a integração econômica, política, social e cultu
ral dos povos da América Latina. visando à formação
de uma comunidade latino-americana de na'ções,

TÍTULO III

Da Organização do Estado

DTÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CAPÍTULO n
Da União

. .
Art. 21. Compete à União:

IV - permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças cstrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente:

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO TI
Do Poder Executivo

SEÇÃO V
Do Conselho da República e

do Conselho de Defesa Nacional

SUBSEÇÃO H
Do Conselho de Defesa Nacional

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão
de consulta do Presidente da República nos assuntos
relacionados com a soberania nacional e a defesa do
Estado democrático, e dele participam como membros
natos:

III - O Presidente do Senado Federal;

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Ofício n" CDN-P/331189
Brasília. 8 de maio de 1989

Senhor Presidente.
Tendo cm vista o Projeto de Lei Complementar

n' 53/89 que "disciplina a permanência temporária de
tropas estrangeiras no território nacional". matéria per
tinente a esta Comissão de Defesa Nacional, solicito
de V, Ex' providências no sentido de determinar seja
este órgão técnico ouvido após a Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação,

No ensejo, renovo a V, Ex' protestos de elevada
consideração e apreço,

Atenciosamente, - Deputado Furtado Leite, Presi
dente,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 70, DE 1989

(Do Sr, José Camargo)

Dispõe sobre o trânsito e permanência temporária
de forças estrangeiras em território nacional (art.
49, inciso 11, da Constituição).

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
n" 53i89,)

O Congresso Nacional decreta:
Art, 1''' Forças estrangeiras, terrestres, navais ou

aéreas. não poderão transitar no território nacional ou
néle permanecer. sem a autorização do Presidente da
República, com a prévia aquiescência do Congresso
Nacional.

Parágrafo único. A mensagem presidencial terá trâ
mite de urgência urgentíssima, preterindo qualquer ou
tra matéria sua colocação na Ordem do Dia.

Art, 2' O tempo de permanência temporária cons
tará da mensagem do Executivo, podendo o Congresso
Nacional reduzi-lo ou ampliá-lo.

Art. 3" Não se permitirá o trânsito e permanência
no território nacional de forças pertencentes a países
com quem não mantenhamos relações diplomáticas.
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Art. 4" A desobediência, por qualquer potência, ao
previsto nesta lei. implica ato de beligerância, acarre·
tando suas conseqüências,

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

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

Jnstificação

Já tivemos caso. em nossa História, do trànsito de
tropas brasileiras pelos tcrritórios da Argentina e do
Uruguai, na Guerra da Tríplice Aliança, contra o Para
guai.

Assim é possível que, em alguma circunstància, tro
pas de países vizinhos precisem transitar em nossas
águas territoriais e no espaço aéreo brasileiro ou no
território fronteiriço.

Evidentemente, o consentimento, pelo Presidente da
República, de tais manobras. deve ser decidido pelo
Congresso Nacional.

Daí a presente regulamentação,
Sala das Sessõcs. . - José Camargo.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPlTBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO H
Das Atribuições do Congresso Nacional

.......................................................................
Art, 49. É da competência exclusiva do Congresso

Nacional:

"'ii'~' ~~t~~i~~;';; 'P;~~id~~i~' d~' 'R~pÚ'bii~~ .~' d~~i~~~~
guerra. a celebrar a paz, a permitir que forças estran
geiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente, ressalvados os casos previstos
em lei complementar;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 120, DE 1989

(Do SI. Uldurico Pinto)

Dispõe sobre autorização para que navios milita·
res estrangeiros trafeguem pelo mar territorial bra
silciro c nele permaneçam, e determina outras pro·
vidências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
n" 53. de 1989.)

O Congre~so Nacional decreta:
Art. 1" E da competência exclusiva do Congresso

Nacional autorizar o Presidente da República a permitir
que navios militares estangeiros trafeguem pelo mar
territorial brasileiro e nele permaneçam por tempo prc
viamente fixado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se:
a) a tempo de paz;
b) a embarcações científicas;
c) a embarcações nucleares.
Art. 2" A autorização de que trata este artigo deve

rá ser solicitada ao Congresso Nacional pelo Presidente
da República com pelo menos quarenta e oito horas
antes de que as embarcações ingressem em águas terri·
torias brasileiras,

Art, 3" Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O art, 49. n. da Constituição de 1988 dispõe ser
competência privativa do Congresso Nacional autorizar
o Presidente da República a permitir que forças estran-
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geiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente.

Ocorre que o nosso País vem scndo visitado freqüen
temente por embarcações marítimas estrangeiras, mili
tares, científicas e nucleares, sem que para isso tenham
de obter prévia autorização por não serem consideradas
"forças estrangciras".

Deve ser esclarecido que, em verdade, este projeto
não. pn:'í?e que. t~is embarcações ingressem em águas
terfltonalS brasIleIras ou nele permaneçam; exige, tão
somente, que o Congresso Nacional decida sobre a con
veniência de autorizar, ou não, esse tráfego, além de
prever 9ue a permanência dcva ser por prazo previa
mente fixado.

Recentemente, na baía de Guanabara, no Rio de
Janeiro, a força-tarefa norte-americana Unitas 23 estava
acompanhada do submarino nuclear "Shark", levando
especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
a julgarem insuficiente a coleta de amostras das águas
uma vez por dia, temendo pela existência de radiação.

Acresce que o art. 21, XXIII, letra a, da Constituição
de 1988 prescreve: "Toda atividade nuclear cm tcrri
tório nacional só será admitida para fins pacíficos e
mediante autorização do Congresso Nacional".

Verifica-se, portanto, que há, de fato, necessidade
de que os mandamentos expressos neste projeto de lei
complementar venham a sc tornar realidade no menor
prazo possível, como forma de afirmação de nossa sobe
rania e mesmo para que eles imperem com toda a força
do seu sentido regulador.

Sala das Sessões. - Deputado UIdurico Pinto.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUICÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO 1II
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União

Ar!. 21. Compete à União:

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares
de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre
a pesquisa. a lavra, o enriquecimento e reprocessamcn
to, a industrialização e o comércio de minérios nucleares
e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e
condições:

aJtoda atividade nuclear em território nacional so
mente será admitida para fins pacíficos e mediante apro
vação do Congresso Nacional;
....................·.. ··· ..TlTÜL'Ü·ÍV·· ..· ······ .

Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

... A~;.·· 4ii: .E'Ó;' ~~~p'~iê~~'i~ '~;~i~~i~;' Ó~' 'éongresso
Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos
ou atos internacionais que acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao património nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra. a celebrar a paz, a permitir que forças estran
geiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente, ressalvados os casos previstos
em lei complementar;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 128·A, DE 1989

(Da Sr' Rita Camata)

Regulamenta o inciso 11 do art. 59 da Constituição
Federal, dispondo sobre a permanência e o trânsito
de forças estrangeiras no território nacional.

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
n' 53, de 1989.)

O Congresso Nacional dccreta:
Ar!. l' Depende de prévia aprovação do Congresso

Nacional a autorização do Presidente da República no
sentido do trânsito e da permanência temporária de
forças estrangeiras no País.

§ l' A mensagem encaminhando o consentimento
de que trata este artigo tramitará em regime de urgên
cia. votada bicamcralmente, com preferência sobre
qualquer outra matéria na ordem do dia.

§ 2' Da mensagem constará o tempo de permanên
cia ou a descrição do trecho a ser transitado, podendo
o Congresso restringir ou ampliar a proposta.

Art. 2' Negar-se-ão o trânsito ou permanência no
território nacional de forças de países com quem o Brasil
não mantenha relações diplom,iticas.

Art. 3' Qualquer nação que desrespeite as prescri
ções desta lei será declarada em estado de beligerância.

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data dc sua publi
cação.

Ar!. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstificação

Os imperativos da solidariedade continental podem
condicionar a situação de emergência prevista nestc pro
jeto, que regulamenta o item II do art. 59 da Consti
tuição, reiterando matéria de constituições anteriores.

No caso da Tríplice Aliança, que se formou na Guerra
do Paraguai, no século passado. essa hipótese se confi
gurou.

Esperamos que o projeto seja aperfeiçoado pela Co
missão de Scgurança Nacional e aprovado pelo plená
rio.

Sala das Sessões, - Deputada Rita Ca-
mata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçAo VIJI

Do Prucesso Le~islativo

SUBSEÇÃO I
Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a elabo
ração de:

I - emendas à Constituição;
Il -leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV -leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
vn - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre
a elaboração. redação, alteração e consolidação das leis.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 153, DE 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Disciplina o trânsito e a permanência temporária
de forças estrangeiras no território nacional.

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar
n' 53/89.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' Para os efeitos desta lei complementar, for

ças estrangeiras são grupo ou contingente militar repre
sentativo de força armada, embarcado ou não, em mis
são ou atividade militar, bem como o navio de guerra,
a aeronave e a viatura militares, inclusive os requisi
tados para missões militares.

Ar!. 2' As forças estrangeiras poderão transitar ou
permanecer, temporariamente, no território nacional,
após entendimentos com órgãos governamentais, nos
seguintes casos:

I - para a execução de programas de adestramento
ou aperfeiçoamento do interesse e sob a coordenação
de instituição nacional;

II - para o desenvolvimento de programas governa
mentais de execução conjunta, quando previstos em
acordo, tratado ou qualquer ato internacional subscrito
pelo governo brasileiro, no qual fique expresso o tempo
de permanência;

IH - cm visita oficial programada pelos órgãos go
vernamentais;

IV - para o desenvolvimento de pesquisa científica,
de interesse do governo brasileiro, no qual fique expres
so o tempo de permanência;

V - quando vinculadas a missão diplomática ou co
missão militar;

VI - para o entendimento técnico, nas situações
de abastecimento, reparo ou manutenção;

VII - para o sobrevôo de aeronaves militares;
VIII - em missão de busca e salvamento.
Ar!. 3' Qualquer força estrangeira, em trânsito ou

permanência no território brasileiro, nos termos da'pre
sente lei, sujeitar-se-á à legislação brasileira.

Art. 4" Em caso de guerra, lei própria, em ocasião
oportuna, disporá quanto ao trânsito ou permanência
de forças estrangeiras no território nacional.

Ar!. 5' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Ar!. 6\' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os arts. 21, 49 e 84. da Constituição Federal. dispõem
sobre o trânsito e permanência temponíria de forças
estrangeiras no território nacional e constituem a funda
mentação da lei complementar ora projetada.

O inciso IV do art. 21 dá competência à União para
tratar da matéria e gera a necessidade de uma lei com
plementar que a discipline.

O inciso II do ar!. 49 dá 'competência exclusiva ao
Congresso Nacional para autorizar o Presidente da Re
pública a permitir. ressalvados os casos previstos em
lei complementar, o tnínsito ou a permanência tem
porária de forças estrangeiras no território nacional.
Dessa forma. reafirma o fundamento da lei e evidencia
a necessidade de o Presidente da República submeter
ao Congresso os casos não especificamente previstos.

O inciso XXII do art. 84 dá a competência privativa
ao Presidente da República para praticar os atos de
permissão. nos casos especificados em lei.

Os casos abordados [oram inspirados em situações
previsíveis, fundamentadas cm ocorrências praticadas
nos últimos tempos, sem contestações. nem questiona
mentos internos ou externos. representando a cristali
zação de um consenso dos órgãos militares e diplomá
ticos. para a dinâmica própria de suas atividades.

Os demais dispositivos estabelecidos reafirmam prin
cípios universalmente aceitos e praticados, buscando
atender-se à necessidade de cautelas para com as insti_
tuições do País e de preservação da sociedade brasileira.

Sala das Sessões. 18 de Sl"tembro de 1989. - Daso
Coimbra.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMÀNENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Da Organização do Estado

"'''''''''···············cAP'iiüLO·Ú··''''···········,,·,,·,,·
Da União

Art. 21. Compete à União:

IV - permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele pennaneçam temporariamente;
......................................................, .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

"·,,···,,·· ..·.. ····· ...... ·SEÇXÜ·ii'···,, ...... ····· ..·..·.. ····
Das Atribuições do Congresso Nacional

........................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso

Nacional:

II - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estran
geiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente, ressalvados os casos previstos
em lei complementar;

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presideute da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da
República:

XXII - permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 188, DE 1989
(Do Sr. Luiz Soyer)

Regulamenta o art. 49, inciso 11, da Constituição
Federal, dispondo sobre o trânsito e a permanência
temporária de tropas estrangeiras no território na
cional.

(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar
n' 53. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Em tempo de guerra e. eventualmente. em

tempo de paz, será permitido o trânsito e a permanência
temporária de tropas estrangeiras no País.

Parágrafo único. A permissão de que trata este arti
go, em tempo de guerra, depende do interesse da defesa
nacional e de aliança militar com o país que precisar
dessa incursão militar, aprovada pelo Comando das For
ças Armadas e pelo Congresso Nacional.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 2'·' O trânsito e a permanência de que trata
esta lei serão consentidos:

I -quando o Governo brasileiro solicite auxílio de
potência estrangeira, no interesse da segurança nacio
nal;

II - quando potências aliadas precisem executar
manobras de trcinamentos bélico no território brasi
leiro;

III - quando esse trânsito seja necessário para a de
fesa de nação vizinha, injustamente atacada e com quem
mantenhamos relações diplomáticas.

Art. 30 Em qualquer caso, a medida terá sua apro
vação solicitada pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional.

Art. 4' Esta lei vigorará a partir de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A intocabilidade militar do território nacional sofre
rá, necessariamente. exceções, em nome da própria se
gurança do País.

Assim, no caso de aliança bélica, com outra qualquer
potência, havendo necessidade do trânsito e perma
nência de suas tropas no País, por tempo determinado.
o consentimento se impõe, por imperativo estratégico.

Mas, também, em outras circunstâncias não belige
rante ao país, essa permissão pode tornar-se necessária.
quando para a defesa de nação vizinha, no caso de
manobras de potências aliadas ou a pedido do Governo
brasileiro.

Tais as razões do prcsente projeto de lei.
Saladas Sessões, 25 de outubro de 1989. - Deputado

Luiz Soyer.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV

Da Organização dos Podere.

CAPÍTULO I

Do Poder Legislativo

···· ......······· ......······iiiiçAo·ii·· .... ····· ........ ······ ....
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

II - autorizar o Presidentc da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estran
geiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente, ressalvados os casos previstos
em lei complementar.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

A teor de tornar efetiva a previsão constante do inciso
IV do art. 21 da Constituição Federal, apresenta o nobre
Deputado Carlos Cardinal à consideração desta Casa
o presente projeto de lei complementar.

A complementaçâo da previsão constitucional retroa
pontada é proposta através de três comandos em que
se estabelece:

I - no art. I". os casos. resumidos a três, em que
serão permitidos o trânsito e a permanência temporária
de forças estrangeiras no País;

II - no art. 2°, que, se o trânsito e a permanência
importarem violação "aos princípios estabelecidos no
art. 4' da Constituição Federal". esses fatos não serão
permitidos;
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IH - que o Poder Executivo "ouvirá o Congresso
Nacional, depois do pronunciamento do Conselho de
Defesa Nacional, que opinará sobre as condições de
utilização dessas áreas, nos termos do item III do art.
91 da Constituição".

Além das regras retroapontadas, prevê o projeto,
no art. 4", que a lei complementar ora projetada será
regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de cento
e vinte dias.

Ao Projeto de Lei Complementar n' 53, de 1989.
foi anexado o de n" 70, também de 1989, de autoria
do nobre Deputado José Camargo.

Através dessa proposição sugere seu nobre autor que
se legisle:

I - que forças estrangeiras não poderão transitar
no território nacional ou nele permanecer "sem a autori
zação do Presidente da República, com a prévia aquies
cência do Congresso Nacional" (art. 1', caput); II

II - que a mensagem presidencial solicitando a
aquiescência do Congresso Nacional terá tramitação de
"urgência urgentíssima" (parágrafo único do art. \"):

III~ queasautonzações deveraã fixar o tempo de
permanência das forças estrangeiras no território nacio
nal (art. 2°);

IV - que não serão permitidos o trânsito e perma
nência no território nacional de forças pertencentes a
países com quem o Brasil não mantenha relações diplo
máticas;

V - que "a desobediência, por qualquer potência,
ao previsto" na lei ora projetada será considerada "ato
de beligerância. acarretando suas conseqüências (art.
4')".

É o relatório.
Cabendo o exame do mérito das presentes propo

sições à Comissão de Defesa Nacional. esta comissão,
ao apreciar a matéria sub examine, haverá de se cingir
à abordagem dos aspectos atinentes à constituciona
lidade e à técnica legislativa.

Quanto à constitucionalidade do Projeto de Lei Com
plementar n" 53, de 1989, entendemos laborar em
equívoco seu nobre autor ao prever, no art. 3". que
"em qualquer dos casos previstos, o Poder Executivo
ouvirá o Congresso Nacional". E é inconstitucional o
projeto nessa parte porque, ao estabelecer. que nas
hipóteses que prevê (art. l' do projeto), o Poder Exe
cutivo haverâ que ouvir o Congresso Nacional, tal previ
são viola o art. 49. II da Constituição Federal que justa
mente excepciona da regra geral da necessidade de auto
rização do Congresso Nacional os casos que venha a
lei complementar especificar, como está cristalinamente
expresso nesse dispositivo maior. verbis:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

II -" ...permitir que forças estrangeiras transi
tem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente. ressalvados os casos previstos em
lei complementar (os grifos não constam do texto
constitucional) .

Assim, porque, ao estabelecer que cabe ao Congresso
Nacional autorizar ao Presidente da Repüblica o ato
de permissão de permanência temporária ou de trânsito
de forças estrangeiras no território nacional, excepciona
a Constituição Federal, dessa competência. os casos
descritos em lei complementar, de concluir, forçosa
mente. por óbvio. ao contrário do previsto no projeto
no particular sub censura, que justamente nas hipóteses
previstas pelo legislador complementar é que ê de afas
tar-se a intervenicncia do Congresso Nacional quanto
à respectiva permissão, que. nesses casos, é ato da com
petcncia privativa do Presidente da República. como,
ademais, precisado no art. 84, XXII e atendida a ressal
va do art. 49, lI. in fine. E é induvidosa a exatidão
da conclusão retro em face da clareza do art. 84, IlI,
verbis:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presiden
te da República:

XXII - permitir, nos casos previstos em lei com
plementar, que forças estrangeiras traÍ'lsitem pelo
território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente."

(Os grifos feitos não constam do texto constitu
cional.)
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No que respeita à técnica legislativa, alguns senões
merecem reparo no projeto sub pa;ecer.

No particular, evidencia-se a inutilidade do disposto
no art. 2" do projeto, ao prever que são vedadas as
ocorrências nele previstas quc importem violação dos
princípios constitucionais que menciona. O equívoco
de tal prcvIsão resulta óbvio desta evidência de que
qualquer ato que afronte a lei - e no caso, os atos
estanam afrontando a Lei Maior - não podem senão
estar, de conseqüência, vedados, justamente porque
ilegais (no caso inconstitucionais).

Outro senão de técnica legislativa encontrâmo-Io na
ementa, que não reflete, à exatidão, a abrangência da
lei projetada, que não cuida somente dos casos de per
manência temporária a forças estrangeiras no território
nacional, mas igualmente dos de trânsito e razão porque
a esta hipótese deveria. fazer referência o cabeçalho
que sintetiza o móvel da lei projetada.

Ainda no tangente à técnica legislativa entendemos
seria mais próprio utilizar a lei projetada, conforme
o faz a Constituição Federal no particular complemen
tado, a expressão território nacional, que abrange os
espaços terrestre, marítimo e aéreo do território brasi
leiro, ao invés da expressão país, que é menos adequada
de utilização na lei.

Entendemos, finalmente, que o comando legal, por
objetivar a especificação dos casos em que será desne
cessária a anuência do Congresso Nacional ao fim da
permissão, pelo Presidente da República, da perma
nência temporária ou do trânsito de forças estrangeiras
pelo território nacional, exaure a matéria. Não há, as
sim, falar em regulamentação da lei ora projetada, por
que o que havia de ser legislado era tão-somente a
G.specificação dos casos em que a permissão em causa
poderia ser dada pelo Chefe do Governo Federal, sem
a oitiva do Congresso Nacional e isso o fcz o projeto
com o comando constante de seu art. 1" Com as

Com as precedentes razões e aceites as emendas su
pressivas e de redação que acompanham este parecer.
entendemos deva merecer o apoio desta Comissão o
Projeto de Lei Complementar n" 53, de 1989.

No que se refere ao Projeto de Lei Complementar
n" 70, de 1989, é o seguinte o nosso parecer.

Incide essa proposição no mesmo equívoco do projeto
supra-analisado, ao prever que, em qualquer caso, o
ato do Presidente da República necessita da anuência
do Congresso Nacional, mas com o gravame de, ao
pretender complementar o disposto no art. 49, IT da
Constituição Federal, que seria a especificação, como
o fez o Projeto n' 53, de 1989 em seu art. 1', dos
casos em que o ato do Presidente da República não
necessitaria do referendo do Congresso Nacional, isto
jamais fez.

A par de não complementar a disposição constitu
cional que tanto visaria, pelo quc falho na técnica legis
lativa no particular, o Projeto de Lei Complemcntar
n" 70, de 1989, ainda contém senões outros visto do
aspecto da técnica de elaboração legislativa, como:

I - ao prever, desnecessariamentc, quc a Mensagem
e o Executivo deverá especificar, no caso de permissão
de permanência tcmporária solicitada, a menção do res
pectivo tempo de permanência... ;

11 - que não será permitido o trânsito ou a perma
nência de forças de países com os quais não mantenha
o Brasil relações diplomáticas, quando, por óbvio, o
pedido feito por qualquer país estrangeiro só poderá
pressupor a existência de relações entre esse país e o
Brasil;

111 - que a inobservância da lei ora projetada "por
qualquer potência" traduzirá ato de beligerância, o que
deixa a impressão de que podemos legislar para outros
países. No caso e ademais, os atos de beligerância não
cabem ser definidos em lei, pois os motivos e circuns
tâncias do momento da ação de qualquer país, afetando
os interesses brasileiros, é que determinarão se seria
de se considerar, ou náo, o resp~~tivo ato beligerante.

Pelas prccedentes razões entendemos não dever o
projeto de lei complementar prosperar, visto do ângulo
da técnica de legislativa, sem falar na inconstitucio
nalidade de seu art. I"

11- Voto

Pelas precedentes razões, votamos contrariamente ao
Projeto de Lei Complementar n" 70, de 1989, visto
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à luz da técnica legislativa, e, aceites as emendas suprcs
sivas e de redação que acompanham este parecer, inci
dentes sobre o Projeto de Lei Complementar n'! 53,
de 1989, manifestamo-nos pela contitucionalidade desta
proposição e no sentido de que, com os ajustamentos
propostos, se a considere conforme à boa técnica de
legislar.

Sala da Comissão, 24 de agosto dc 1989. - Deputado
José Maria Eymael.

EMENDAS DO RELATOR
Ao Projeto de Lei Complementar n" 53, de 1989

I

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

"Especifica os casos em que é privativo do Presi
dente da República o ato de permissão de perma
nência temporária ou de trânsito de forças estran
geiras no território nacional (Constituição Federal,
art. 84, XXII);

11

No caput do art. I'!, após a expressão "forças estran-
geiras", substitua-se a expressão:

~'no paíst
',

por
"no território nacional";

III
Suprima-se os arts. 2', 3" e 4" do projeto;
Renumerem-se os arts. 5" e 6" do projeto, para,

respectivamente, 2' e 3"
Sala da Comissão, 24 de agosto de 1989. - Deputado

José Maria Eymael, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
cm reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com três emendas, do Projeto de
Lei Complementar n" 53/89, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal e Jorge Medauar, Vice
Presidentes; Carlos Vinagre, Michel Temer, Harlan Ga
delha, Leopoldo Souza, Nilson Gibson, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Ney Lopes, Oscar
Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, José Genoíno, Alci
des Lima, Jesus Tajra, Vicente Bogo, Adolfo Oliveira,
José Luiz Maia, Lysâneas Maciel e José Maria Eymael.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989, - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado José Maria
Eymael, Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

N' 1

Dê-se à emcnta do projeto a seguinte redação:

"Especifica os casos em que é privativo do Presi
dente da República o ato de permissão de perma
nência temporária ou de trânsito de forças cstran
geiras no território nacional (Constituição Federal,
art. 84, XXII),"

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989, - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado José Maria
Eymael, Relator.

N' 2

No caput do art. I" do projeto, após a expressão
"forças estrangeiras", substitua-se a expressão "no
país" por "no território nacional".

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidcnte - Deputado José Maria
Eymael, Relator.
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Suprima-se os arts, 2",3' e 4" do projeto, renume
rando-se os art~. 5' e 6' para, respectivamente, 2'" e
3'

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado José Maria
Eymael, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Veio o nobre Deputado Carlos Cardinal de oferecer
ao exame de seus Pares o Projeto de Lei Complementar
n' 53, de 1989, objetivando, ao que se infere da respec
tiva ementa, disciplinar "a permanência de tropas es
trangeiras no território nacional".

A esse projeto, inicialmente, veio a ser anexado o
de n' 70/89, de autoria do nobre Deputado José Ca
margo, também com o mesmo objetivo.

Observou o Rclator da matéria, na Comissão de
Constituição e Justiça, quanto ao primeiro desses proje
tos, isto é, o de n" 53/89, que, ao especificar os casos
cm quc seria permitido o trânsito ou permanência, de
forças estrangeiras no e pelo território nacional, condi
cionou a respectiva permissão, a ser dada pelo "Poder
Executivo", à prévia autorização do Congresso Nacio
nal, quando o que deveria objetivar a lei destinada
a complementar a previsão constante do art, 21, IV,
da Constituição Federal, seria justamente o contrário,
isto é, especificar ·os casos em que a permissão, a ser
dada pelo Presidente da República (Constituição Fede
ral, art. 84, XXII), não necessitaria da autorização do
Congresso Nacional. Observou, igualmente, o nobre
Relator na Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, relativamente ao projeto de Lei Complementar
n" 70, de 1989, que incida ele no mesmo equívoco do
PLC n" 53/89, ao dispor, contrariando a Constituição
Federal, que admite hipóteses em que a permissão do
Presidente da República não necessita de obter a autori
zação do Congresso Nacional, ao fixar que, em qualquer
caso, essa autorização faz-se mister. Como outros Se
nões localizou nesta última proposição o nobre Relator
naquela doutra Comissão, optou pela aprovação do pri
meiro desses projetos, isto é, pelo de n" 53/89. sob
os ângulos que a esse órgão cabe examinar a matéria,
mas expungiu o projeto do equívoco da necessidade,
como regra, da autorização congressuaI, para a validade
da permissão presidencial.

Através de emendas de redação, por outro lado, co
mo a incidente sobre a Emenda do projeto de Lei Com
plementarn" 53189, adequou-se o enunciado resumido
da lei projetada ao objetivo da proposição, isto é, o
da especificação dos casos em que a permissão do Presi
dente da República seria ato privativo do Chefe do
Governo, e a sua linguagem. em outro ponto, à do
texto constitucional, permutando a expressão "trânsito
de forças estrangciras no país", por "trânsito de forças
estrangeiras no território nacional".

Após o pronunciamento da douta Comissão de Cons
tituição e Justiça e Redação foram anexados ao projeto
de Lei Complementam" 53, de 1989, mais os seguintes
projetos de lei complementar e, nesta ordem, os de
n"s.: 128, de 1989, 153, dc 1989; e \20, de 1989, respecti
vamente da autoria da Deputada Rita Camata, do De
putado Daso Coimbra e do Deputado Uldurico Pinto.

O projeto da nobre Deputada Rita Camata incide,
data venia, no mesmo equívoco das proposições já rela
tadas na douta Comissão de Constituição e Justiça, isto
é, no de fixar. contrariamente à Constituição Federal,
que admite exceções justamentc fixáveis em lei comple
mentar, à regra da necessidade da autorização do Con
gresso Nacional para o ato de permissão do Presidente
da República.

O projeto da autoria do nobre Deputado Daso Coim
bra, diversamente, a par de procurar definir o que se
deva entender como força estrangeira. aos fins da per
missão de seu ingresso no tcrritório nacional, especifica
os casos em que a permissão seja da alçada dos "órgãos
governamentais". Estabelece mais, cssa proposição,



15478 Quinta-feira 14

que enquanto permanecerem no território nacional as
forças estrangeiras sujeitar-se-ão às leis brasileiras e
que, em caso de guerra, "lei própria, em ocasião opor
tuna, disporá quanto ao trânsito ou permanência de
forças estrangeiras no território nacional".

Por último, o projeto de Lei Complementar n' 120,
de 1989, da autoria do nobre Deputado Uldurico Pinto,
objetiva apenas fixar que dcpende da autorização prévia
do Congresso Nacional a permissão, que cabe ao Presi
dente da República dar, segundo essa proposição, para
que "navios militares estrangeiros" e cm tempo de paz,
embarcações científicas e nucleares naveguem em mar
territorial brasileiro e nele permaneçam por tempo pre
viamente fixado".

É o Relatório.
Em decorrência da competência especificada no art.

32, V, alínea c, n' 5, do Regimento Interno, cabe
a esta Comissão o exame do mérito das presentes propo
sições.

Como é de inferir do Relatório, as proposições sob
exame, com exceção da de autoria do nobre Deputado
Daso Coimbra, que visa, realmente, complementar o
disposto no art. 21, IV da Constituição Federal, con
soante esta assim prevê que se legisle. as demais se
limitam a estabelecer, repetindo o que afirmado está
no art. 49, II da Constituição Federal, que "É da compe
tência privativa do Congresso Nacional... autorizar o
Presidente da República a permitir que forças estran
geiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente". olvidando o que seria neces
sário. que seria legislar sobre a ressalva constante do
final desse dispositivo Maior e reafirmada no art. 21,
IV, que seria estabelecer os casos em que a permissão
do Presidente da República prescindiria da autorização
do Congresso Nacional.

Sobreleva em pertinência o projeto do nobre Depu
tado Daso Coimbra sobre os demais pois, além de espe
cificar em que casos a permissão para o trânsito ou
a' permanência temporária de tropas estrangeitas no
te.rritório nacional será ato da exclusiva competência
do Presidente da República, procura conceituar forças
estrangeiras para esse fim, evitando, com isso, com mui
ta oportunidade, que ocorram dúvidas sobre o exercício
das competências fixadas nos dispositivos constitucio
nais retroapontados.

O Projeto de Lei Complementar n" 120, de 1989,
à sua vez e se afastando dos demais, sobre não atentar.
como os outros, à exceção do projeto de Lei Comple
mentar n° 153, de 1989, competência genéric2 do Con
gresso Nacional para autorizar o Presidente da Repú
blica a praticar os atos no item II do art. 49 da Consti
tuição Federal especificados, busca estender a compe
tência congressual nesse dispositivo Maior prevista,
quanto ao ingresso. em nosso mar territorial. de "em
barcações científicas" e "embarcações nucleares".

Estas últimas propostas, a nosso viso, acarretariam
mais dano aos nossos interesses do que prevenir o seu
resguardo, eis que, notadamente no caso das cmbar
cações científicas, ficaria tão complicado. pelo obstá
culo da necessidade da autorização prévia do Congresso
Nacional, o ingresso em nossas águas territórias, dessas
embarcações, que a troca de experiências científicas,
de que nenhum país pode prescindir nos dias de hoje,
ficaria dificultada e, tantas vezes. em face do entrave,
impossível de ser logrado.

Por todas as razões retroexpostas, inclinamo-nos no
sentido de aconselhar a esta Comissão a aprovação do
projeto de Lei Complemcntar n" 153/89, da autoria
do nobre Deputado Daso Coimbra, mas modificado
nos pontos a seguir abordados.

A primeira modificação que a esse projeto apresen
tamos incide sobre a sua ementa, buscando a que ela,
diversamente da redação que lhe foi dada, passe. efeti
vamente, a exprimir, sinteticamente, o conteúdo da lei
que vá cnunciar.

A segunda modificação afeta ao art. 2" do projeto
que, a nosso viso, alude a "entendimentos com órgãos
governamentais" previamente, quando deveria precisar
que o ingresso de forças estrangeiras no território nacio
nal, nos casos especificados na lei ora projetada, depen
de do prévio consentimento do Presidente da Repú
blica, à exclusividade. o que importa reconhecer que
essa pcrmissão só será concedida naturalmente após
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a audiência dos órgãos de segurança de assessoramento
do Presidente da República e outros que assim entenda
de previamente ouvir o Chefe do Governo.

A terceira modificação que entendemos deve ser pro
posta ao projeto de Lei Complementar n' 153. de
1989, atinge o art·. 4", que prevê que "em caso de guerra,
lei própria... disporá quanto ao trânsito ou permanência
de forças estrangeiras no território nacional".

A nosso ver essa disposição é perfeitamente dispen
sável pois, com ela, ou não, livre é o Congresso Nacional
para, a qualquer momento, introduzir as modificações
que assim entenda em nosso direito legislado. e não
seria a previsão desse dispositivo que obrigaria o Poder
Legislativo de modificar a lei ora projetada, eis que
poderia considerá-la adequada até mesmo para regular
a matéria em caso de guerra em que viesse a se envolver
o país.

II - Voto do Relator

Suportado nas precedentes razões. o nosso parecer
- e, conseqüentemente. o nosso voto - é no sentido
de que esta Comissão se manifeste em prol da aprovação
do projcto de Lei Complementar n' 153, de 1989. re
jeitando, de conseqüência, as demais proposições, mas
modificada, a de parecer favorável, com as emendas
que acompanham este parecer.

Sala da Comissão, de dezembro de 1989. -
Deputado Expedito Machado, Relator.

EMENDAS
Ao projeto de Lei Complementar n' 153. de 1989

Dê-se a seguinte redação à ementa do projeto:

"Especifica os casos em que é privativo do Presi
dente da República o ato de permissão de perma
nência temporária ou de trânsito de forças estran
geiras no território nacional e determina outras
providências.".

N' 2

Dê-se. ao art.,2" do projeto a seguinte redação:
"Art. 2' Compete ao Prcsidente da República

permitir nos casos a seguir especificados, o trânsito
ou a permanência temporária de forças estrangeiras
no território nacional:
I- ..

VIIl. ,..

N" 3

Suprima-se o art. 4" do projeto. renumerando-se
os atuais arts. 5' e 6", Pilra. respectivamente. arts.
4" e 5"

Sala da Comissão. de dezembro de 1989. -
Deputado Expedito Machado, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa Nacional. em sua reunião
de hoje. opinou, unanimemente, pela aprovação do
parecer do Relator, Deputado Expedito Machado, con
trário ao projeto de Lei Complementar n" 53/89 e favo
rável ao projeto de Lei Complementar n" 153/89, de
autoria do Deputado Daso Coimbra, com 3 (três) emen
das.

Estiveram presentes os Srs. Deputados: Furtado Lei
te, Presidente; Expedito Machado, Relator; Anibal
Barcellos e Dionísio Dal Prá, Vice-Presidentes; Paulo
Sidnei, Paulo Zarzur, Hélio Rosas. Nydcr Barbosa,
Edivaldo Motta, Fernando Velasco, Osvaldo Bender,
José Genoíno, Arnaldo Martins, Renato Vianna, Ge
raldo Fleming, Farabulini Júnior, Paulo Almada, Ma
noel Moreira, José Gucdes, Paulo Ramos, Osmar Lei
tão, Mário de Oliveira, Leonel Júlio e Mello Reis.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Furtado I.eite, Presidente - Deputado Expedito
Machado, Relator.
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EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

Ao Projeto de Lei Complementar n'! 153/89
anexado ao PLC n" 53189

Dê-se a seguinte redação à ementa do projeto:

"Especifica os casos em que é privativo do Presi
dente da República o ato de permissão de perma
nência temporária ou de trânsito dc forças cstran
geiras no território nacional e determina outras
providências...

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado tado Furtado Leite, Presidente - Dcputado Expe
dito Machado, Relator.

Ao projeto de Lei Complementar n" 153/89
(Anexado ao PLC n" 53189)

Dê-se ao art. 2'! do Projcto a seguinte redação:

"Art. 2" Compete ao Presidente da Rcpública
permitir nos casos a seguir especificados. o trânsito
ou a permanência temporária de forças estrangeiras
no território nacional:
1- .

VIII - ..

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Furtado Leite, Presidente - Deputado Expedito
Machado, Relator.

N' 3

Ao Projeto de Lei Complementar n" 153/89
(Anexado ao PLC n" 53189)

Suprima-se o art. 4" do projcto, renumerando-se
os atuais arts. 5' e 6", para. respectivamente. arts.
4" e 5'

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Furtado Leite, Prcsidente - Deputado Ell:pedito
Machado, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 156-A, DE 1989

(Do Sr. Francisco Dornelles)

Fixa o início e o término do exercício financeiro
na administração pública e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; da Comissão de Finanças,
pela aprovação, com emendas.

(Projeto de Lei Complementar n° 156, de 1989,
a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O exercício financeiro da União, dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Municípios se iniciará
a 1" de junho de cada ano e se encerrará a 30 de junho
do ano subseqüente.

Art. 2' O Poder Executivo encaminhará ao Con
.gresso Nacional:

I - até o dia 31 de agosto de cada ano, o projeto
de lei das diretrizes orçamentárias do exercício finan
ceiro subseqüente;

II - até o dia 15 de março de cada ano, o projeto
de lei do orçamento anual do exercício financeiro subse
qüente.

Art. 3" Salvo as exceções previstas no art. 150, ~

1", da Constituição, a cobrança de qualquer tributo so
mente poderá ocorrer a partir do exercício financeiro
subseqüente ao da publicação da lei que o instituir ou
aumentar, facultada a eficácia imediata da lei que o
extinguir ou reduzir.

Art. 4' O projeto da lei orçamentária anual da
União, a ser apreciado pelo Congresso Nacional dnran-,
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te a presente sessão legislativa de 1989. somente com
preenderá o período de 1" de janeiro a 30 de junho
de 1990.

§ I" As diretrizes orçamentárias aprovadas pela Lei
n" 7.800. de 10 de julho de 1989, serão ohservadas pela
lei orçamentária prevista no caput deste artigo.

§ 2" Em 1990, o prazo referidc) no inciso 1T do art.
2" somente" encerrani no dia 30 de abril.

§ 3" O Congresso Nacional. no período de 15 de
fevereiro a 15 de março, introduzirá na Lei O" 7.800.
de 11.1 de julho de 1989, as alteraç(;es que se façam
necessárias para o estahelecimento das diretrizes orça
mentárias no período de I" óe junho de 1990 a 30 de
Junho de 1991.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na dara de sua publi
caç~10.

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

Justificação

O § 9" do art. 165 da Constituição estahelcce:

,,§ 9" Cabe a lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên·

cia, os prazos, a elaboração e a organização do
plano plurianual. da lei de diretrizcs orçamentárias
e da lei orçamentária anual.

IT - estabelecer normas de gestão financeira c
patrimonial da administração direta c indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos."

Nos termos do art. 150 da Constituição, os impostos,
para vigorarem num determinado exercício, devem ter

I sua legislação publicada até o último dia do exercício
Ifinanceiro anterior, que, na sistemática ora vigente, é
10 dia 31 de dezembro.
, De acordo com o art. 82 da Constituição, o mandato
i do Presidente da República se iniciar<í no dia primeiro
;de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. No ano
de 1990. o referido mandato. excepcionalmente, iniciar
se·á no dia 15 de março.

Isso significa que o Presidente da República, ao assu
mir seu mandato. já encontrará um orçamento, votado
de acordo com prioridades estabelecidas pelo Presiden-

I

t.e anterior, que podem não coincidir com as fixadas
no programa do Presidente eleito ou mesmo ser-lhes
,totalmente opostas. Além disso. o Presidente, ao assu
'mir no dia 1" de janeiro - em 1990. excepcionalmente.
:no dia 15 de março -. permanecerá até o dia 31 de
Idezembro administrando o orçamento cuja proposta
foi elaborada pelo seu antecessor, sem poder alterar
a legislação tribntária em relação aos' impostos sobre
~ rcnda e sobre o patrimônio. bem como em relação
'ao eventual imposto instituído com base na competência
residual. Um Presidente, no último ano do seu mano
~ato, não tem a menor condição de adotar providências
para que sejam introduzidas as modificações legislativas
necessárias a reger as obrigações tributárias que vão
ocorrer no primeiro ano de mandato de seu sucessor.
A impossibilidade decorre senão de posições divergen
tes, pelo menos em razão do desconhecimento das in
tenções e das convicções do seu sucessor. Conseqüente
mente, no campo econômico, pode-se afirmar que o
rresidente eleito só há de começar a governar .um ano
~epois.

O projeto de lei complementar ora proposto, elabo
rado com base na art, 165, § 9", I, da Constituição,
estabelece que o exercício financeiro compreep,1.rú o
período de I'! de julho a 30 de junho do ano seguinte.
Dessa forma. será possível ao Presidente que assumir
no dia I" de janeiro elaborar sua proposta orçamentária
até o dia 15 de março, a qual deverá ser votada pelo
Congresso até o dia 30 de junho, para vigorar a partir
do dia 1" de julho seguinte. Terá ele também seis meses
para introduzir as modificaçôes que regerão as obriga
9ôes tributárias na exercício financeiro subseqüente,
Isto é, de I" de julho a 30 de junho. Até o dia 31
de agosto. o Presidente enviará o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias, que deverá scr apreciado pelo
Congresso até 15 de dezembro (quando se encerra a
sessão legislativa - art. 57, § 2", da Constituição). A
lei assim aprovada orientará a elaboração do orçamento
[I ser enviado ao Congresso até 15 de março do ano
subseqüente. São esses os conteúdos dos arts. I" e 2" do
projeto de Lei Complementar apresentado.

Duas críticas podem ser feitas aproposta: a primeira
delas é de que o Presidcnti:eleito ainda administraní.
durante seis mescs, orçamento votado pelo seu ante
cessor, ou seja, visto de outra 6tica, o referido ante
cessor administrará durante seis meses o mesmo orça
mento que o novo Presidente eleito; a segunda consiste
em que o orçamento "'aborado no primeiro ano do
exerdcio do novo Presidente será baseado numa lei
de diretrizes orçamentárias cujo projeto foi proposto
pelo I'residentc anterior.

Entretanto. embora reconheçamos ti procedencia das
mencionadas críticas, o proj~to estrutura uma situação
muito melhor que a atual. em que o Presidente é obri
gado a executar um orçarnellto elaborado pelo seu ante
~essúr. permanecendo um an'J sem ímprimir, na receita
e na pc)lítica de gastos, modificações compatíveis com
seu programa de governo. Nessas condições, os arts.
1" c 2" minimizam. na medida do possíveL as atuais
distorções. As críticas remanescentes se devem à impos
síbilidade de eliminar totalmente as distorções assina
ladas.

O art. 3' do projeto de lei complemcntar proposto
interpreta a Constituição, esclarecendo que a cobrança
de qualquer tributo somente poderá ocorrer a partir
do exercício financeiro subseqüente ao da publicação
da lei que o instituir ou aumentar, facultada a eficácia
imediata da lei o extinguir ou reduzir.

O art. 4" trata o regime de transição. de acordo com
o qual o Congresso aprovará. até 15 de dezembro de
1989. um orçamento para o período de ti de janeiro
a 30 de junho; no período de 15 de íevereiro a 15
de março. fará adaptaçôes na Lei n'l 7.800, de 10 de
julho de 1989, a fim de que as diretrizes nela estabe
lecidas abranjam o período do orçamento quc o novO
Presidente enviará ao Congresso até 30 de abril.

Sala das Sessões. de setembro de 1989. - Depu-
tado Francisco Dornelles,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....., ':r!Túi,ó ·iv··········· .
Da Organização dos Poderes

,··,··""·,·,····,···""CAPiTüLo'ii·"'·'·''''···,·····" ....

Do Poder Execntivo
SEÇÃO I

Do Presidente e do
Vice.Presidente da República

Are 82. O mandato do Presidcntc da República
é de cinco anos, vedada a reeleição para o período
subseqüente, e terá início em I" de janeiro do ano se
guinte ao da sua eleição.

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

........................................................................
SEÇÃO 11

Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias assegu
radas ao contribuinte, é vedado a União aos Estados,
ao Distrito 'Federal e aos Municípios.

§ I" A vcdação do inciso IlI, b, não se aplica aos
impostos previstos nos arts. 153. 1, lI, IV c V, e 154.
lI.

CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas

........................................................................
SEÇÃO 1\

Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo es
tabelecerão:

§ 9" Cabe a lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência,

os prazos, a elaboração e a organização do plano pluria
nual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamen
tária anual.

LEI N' 7.800,
DE 10 DE JULHO DE 1989

Dispõe sODre as diretrizes orçamentãrias para o
ano de 1990 e dá outras providências.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E REDAÇÃO

í - Relatório

O nobre Deputado Francisco Dornelles apresenta
projeto de lei complementar regulamentando o § 9'! do
art. 165 da Constituição Federal. A iniciativa fixa o
início do exercício financeiro da União, dos Estados
do Distrito Federal e dos Municípios em I" de julh~
e o término a 30 de junho do ano subseqüente.

Prevê, ainda, a proposição, que o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional, até o dia 31 de
agosto de cada ano, o projeto de lei das diretrizes orça
mentárias; e até o dia 15 de março de cada ano o projeto
de lei do orçamento, .

Esse é o relatório.

11 - Voto do Relafor

A proposição obedece o princípio da iniciativa das
leis consagrado no caput do art. 61, e à competência
legislativa da União previsto nO art. 22, todos da Consti
tuição Federal. razão porque opino pela constituciona
lidade, juridicidade e têcnica legislativa do Projeto de
Lei Complementar 11" 156. de 1989.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1989. - Depu
tado Adylson Motta.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
n" 156/89, nos tcrmos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Nilson Gibson. Osvaldo Maccdo, Hélio Ma
nhães. Carlos Vinagre, Plínio Martins, Harlan Gadelha,
José Dutra, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sêr
gio Spada, Leopoldo Souza, Theodoro Mendes, Men
des Ribeiro. Tito Costa, Aloysio Chaves, Michel Te
mer, Messias Góis. Dionísio Hage, Ney Lopes. Oscar
Corrêa, Eliézcr Moreira, Francisco Benjamim. Horácio
Ferraz, Juarez Marques Batista, Jorge Hage, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel. Gerson Peres. Silvio
Abreu, Doutel de Andrade, José Genoíno, Benedicto
Monteiro, Roberto Torres, José Maria Eymael, Marcos
Formiga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Alufzio Cam
pos, Afrísio Vieira Lima, Jesus Tajra, Alcides Lima,
Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Adylson
Motta, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

I - Relatório

Através do projeto de lei complementar em epígrafe.
pretende-se transferir o período do exercício financeiro
da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, de I" de janeiro a 31 dc dczembro. para I' de
julho a 30 dc junho do ano subseqüente.

Secundando a proposta, estabelece-se passe o Poder
Executivo a encaminhar o projeto de lei das diretrizes
orçamentárias do exercício financeiro subseqüente até
o dia 31 de agosto de cada ano. e o projeto de lei
do orçamento anual do exerdcio subseqüente até o dia
15 de março de cada ano, propondo-se, entretanto,
para o exercício de J990, a data-limite de 30 de abril.
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Ainda como medida de adequação ao proposto, escla
rece-se dever o projeto da lei orçamentária da União
a ser apreciado pelo Congresso Nacional durante a ses
são legislativa de 1989 compreender somente o período
de 1" de janeiro a 30 de junho de 1990,

Dispõe-se, ainda, quanto à observância das diretrizes
orçamentárias aprovadas pela Lei n' 7.800, de 10 de
julho de 1989, relativamente à lei· orçamentária supra
referida, devendo o Congresso Nacional, nesse sentido,
introduzir na Lei n' 7.800189, as alterações que se façam
necessárias para o estabelecimento das diretrizes orça
mentárias no período de l' de julho de 1990 a 30 dc
junho de 1991. Tais alterações deverão ser votadas no
período de 1.5 de fevereiro a 15 de março próximos.

Finalmente, tem a proposição o cuidado de trans
crever as normas constitucionais relativas ao princípio
da anterioridade da lei tributária, explicitando, de outra
parte, a faculdade da imediata eficácia da lei que venha
a reduzir ou extinguir tributos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição revela-se, desde logo, nitiddmcnte
oportuna e funcional, na medida em que faculta, em
relação ao próximo mandato presidencial e aos que
lhe sucederem, a elaboração, já pelo governo eleito,
da proposta orçamentária que regerá o primciro exer
cício financeiro do novo governo, ao mesmo tempo
em que lhe facultará, igualmente, alterar, para o exer
cício financeiro a iniciar-se, a legislação tributária rela
tiva aos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio,
bem como, eventualmente, instituir tributo com base
na competência residual da União.

Ficam patentes, portanto, as claras vantagens da siste
mática proposta, na medida em que impede venham
as prioridades econômicas e a política fiscal de uma
gestão governamental já finda, a vincular, durante O
decurso de todo o primeiro exercício financeiro do novo
governo, a atuação deste em todos os setores da econo
mia nacional, o que implica dizer que somente no ano
seguinte se iniciará, de fato, a gestão da coisa pública
por parte do governo empossado no início do exercício
anterior.

O projeto de lei em pauta propõe-se, portanto, a
minimizar a influência da gestão governamental já en
cerrada sobre a que se inicia, oferecendo a esta os instru
mentos indispensáveis à consecução dos objetivos esta
belecidos e das prioridades fixadas e à execução da
política econômica a ser por ela implementada.

Hipotecamos, portanto, nosso irrestrito apoio ao pro
jeto de lei complementar em pauta.

Nesse sentido, mantidas em sua integralidade suas
diretrizes e seu perfil econômico-financeiro, oferecemos
a este plenário emendas cujo único intuito é o de com
plementar e aperfeiçoar a proposição original, sem pre
juízo de seu conteúdo e dos efeitos pretendidos.

Isto posto, é o nosso voto pela aprovação do Projeto
de Lei Complementar n' 156, de 1.989, nos termos das
emendas anexas.

Sala da Comissão, de 1989. - Deputado
.Mussa Demes, Relator.

EMENDAS
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N' 156, DE 1989

1) No caput do art, 2", substitua-se a expressão "Con
gresso Nacional" por "Poder Legislativo".

Justificação

Como a lei há de aplicar-se à União, aos Estados
e aos Municípios, é de ser utilizada a expressão Poder
Legislativo que abrange o Congresso Nacional e. assim
também, a Assembléia Legislativa e a Câmara de Ve
readores.

2) No art. 2'. inclua-se o seguinte inciso I, renumc
rando-se os atuais incisos I e Il como]] e TU, e o
sequinte parágrafo único:

"I - até três meses antes do encerramento do
primeiro exercício financeiro do seu mandato, a
ser devolvido para sanção até o encerramento do
primeiro período da sessão legislativa transcorrido
nesse mandato, o projeto do plano plurianual, para
vigência até O final do primeiro exercício finan-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

ceiro do mandato do Chefe do Poder Executivo
subseqüente;"

"Parágrafo único. Relativamcnte aos Municí
pios, o plano plurianual somente será exigido na
queles que satisfaçam aos requisitos ou condiçães,
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica."

Justificação

O dispositivo é omisso quanto ao plano plurianual.
Por isso, em atenção às determinaçães constitucionais,
é indispensável dele tratar. fixando os prazos para sua
apresentação e aprovação. Por oportuno, convém dar
tratamento especial aos Municípios, que nem sempre
possuem condições organizacionais que permitam a ela
boração de plano plurianual.

3) Inclua-se, no art. 3', ao lado da ressalva feita ao
art. 150, § 1', a referência ao art. 195, § 6", acrescen
tando, apõs a expressão "qualquer tributo", a expressão
"ou contribuição social".

Justificação

É imprescindível contemplar todas as ressalvas relati
vas às contribuições compulsórias, sejam ou não tribu
tos.

4) Suprima-se no art. 4' o vocábulo "presente" antes
da expressão "sessão legislativa".

Justificação

.A boa técnica legislativa recomenda a supressão do
vocábulo que, de mais a mais, é inteiramente dispen
sável.

5) Dê-se ao § 2' do art, 4' a seguinte redação:

"§ 2" Em 1990, o prazo referido nos incisos
I e III do art. 2' somente se encerrará no dia 30
de abriL"

Justificação

Na medida em que foi incluída na regulação constante
do art. 2' o plano plurianual, impõe-se esteuder, tam
bém a ele, o tratamento transit6rio previsto no art.
4' para o Prcsidente que assumirá em março e não
em janeiro.

6) Dê-se ao § 3' do ar!. 4' a seguinte redação:

"§ 3' Até o dia 30 de março de 1990. o Con
gresso Nacional introduzirá na Lei n" 7,800, de
10 de julho de 1989, as adequações que se façam
necessárias à adaptação das diretrizes orçamentá
rias fixadas na referida lei, para o período de l' de
julho de 1990 a 30 de junho de 1991."

Justificação

Pretende-se ampliar o prazo de 15 de março para
30 de março, de forma a dar, na medida do possível,
um espaço de tempo maior ao Legislativo. No mais,
as modificações introduzidas são simplesmente de técni
ca legislativa.

7) Inclua-se o seguinte artigo, após o art. 4', renume
rando-se o art. 5' e seguintes:

"Ar!. 5' O disposto nesta lei somente se apli
cará:

I - aos Estados a partir de 1991, respcitado, no
primeiro ano calendário de vigência, o mesmo cri
tério de transição estabelecido para a União no
artigo anterior;

II - aos Municípios, a partir de 1993."

Justificação

Não é recomendável que as novas normas criem tu
multos às administrações estaduais e municipais em cur
so. Por isso, da mesma forma como se procede com
relação à União, impõe-se aplicar o novo tratamento
legal, inc1u,ive a disposição tran,itória, exc1usivamente
a partir do momento em que venha a tomar posse o
Governador ou Prefeito eleito.

Sala da Comissão. 6 de dezembro de 1.989. - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

TIl - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, na reunião ordinária reali
zada em 6 de dezembro de 1989, opinou, unanime
mente, pela aprovação do Projeto de Lei Complemen
tar n" 156/89, do Deputado Francisco Dornelles, que
"fixa o início e o término do exercício financeiro na
administração pública c dá outras providências", nos
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termos do parecer favorável do Relator. Deputado
Mussa Demes, com sete emendas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fran
cisco Dornelles, Presidente: Arnaldo Prieto e Fernando
Bezerra Coelho, Vice-Presidentes: Osmundo Rebou
ças, César Maia, Mussa Demcs, Nydcr Barbosa, Valmir
Campclo, Francisco Küster, Sérgio Naya, Gandi Jamil,
Manoel Castro, Bast1io Villani, Moysés Pimentel, José
Carlos Grecco, Arnaldo Martins, Jonival Lucas, José
Freire, Milton Reis. Rita Furtado, João Natal, Sérgio
Werneck, Levy Dias, Expedido Machado e Victor Fac
cioni.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

N')

No capul do ar!. 2', substitua-se a expressão "Con
gresso Nacional" por "Poder Legislativo".

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

N'2

No art. 2\1, inclua-se o seguinte inciso I. renumeran~

do-se os atuais incisos I e II comO II e In, e o seguinte
parágrafo único:

"I - até três meses antes do encerramento do
primeiro exercício financeiro do seu mandato, a
ser devolvido para sanção até o encerramento do
primeiro período da sessão legislativa transcorrido
nesse mandato, o projeto do plano plurianual, para
vigência até o final do primeiro exercício financeiro
do mandato do Chefe do Poder Executivo subse
qüente."

"Parágrafo único. Relativamente aos Municí
pios, o plano plurianual somente será exigido na
queles que satisfaçam aos requisitos ou condições,
estabelecidos na respectiva Lei Orgánica."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1.989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

N'3
Inclua-se no art. 3', ao lado da ressalva feita ao ar!.

150, § 1', a referência ao ar!. 195, § 6", acrescentando,
após a expressão "qualquer tributo", a expressão "ou
contribuição social".

Sala da Comissão, 6 de dezembro dc 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

Suprima-se no art. 4" do vocábulo "presente" antes
da expressão "sessão legislativa".

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

N'S

Dê-se ao § 2' do ar!. 4' da seguinte redação:

"§ 2" Em 1990, o prazo referido nos incisos
T c lI! do ar!. 2' somente se encerrará no dia 30
de abril."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mnssa Demes, Relator.

N'6

Dê-se ao § 3' do art. 4" a seguinte redação:
"§ 3" Até o dia 30 de março de 1990, o Con

gresso Nacional introduzirá na Lei n" 7.800, de
10 de julho de 1989, as adequações que se façam
necessárias à adaptação das diretrizes orçamentá
rias fixadas na referida lei, para o período de l'
de julho de 1990 a 30 de junho de 1991."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.
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N"7

Inclua-se o seguinte artigo, após O art. 4", renume
rando-se o art. 5' e seguintes:

"Art. 5" O disposto nesta lei somente se apli
cará:

I - aos Estados, a partir de 1991, respeitado,
no primeiro ano calendário de vigência,. o mesmo
critério de transição estabelecído para a União no
artigo anterior;

I! - aos Municípios, a partir de 1993."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Prieto, Presidente em exercício - Depu
tado Mussa Demes, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 213-A, DE 1989

(Do Sr. Adhemar de .Barros Filho)

Cria o GrupoParlamenlar Brasil-Bolívia; lendo pare
cer da Mesa, pela aprovação.

(Projeto de Resolução n" 213, de 1989, a que se refere
o parecer.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica criado, como serviço de coopcração

interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-Bolívia.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será com

posto por membros do Congresso Nacional quc a ele
laderirem. .
i Art. 2' O Grupo Padamentar reger-se-á pelo seu
estatuto, a ser aprovado na primeira, assembléia geral
ordinária, cujas disposições deverão respeitar a legisla
ção interna em vigor e atuará sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de
publicação de seus atos constitutivos.

Justificação

Brasil e Bolívia já estabeleceram, 'la longo de suas
históricas fronteiras, relações de amizade entre nossos
povos. , '

O quadro econõmico, político e social sugerem, en
tretanto, que passos mais significativos sejam dados en
tre os parlamentares de nossas nações.

Aí está a finalização do projeto gás, fonte de energia
e de matérias-primas no campo petroquímico, e estão
também prcsentes cenários de estabilidadc econômica'
e política representadas pelo efetivo controle da inflação
e pela eleição do Presidentre Jaime Paz Zamora.

Entendemos que é chegada a hora de parlamentares
brasileiros e bolivianos estabelecerem relação mais ínti
mas não apenas em função da extrema complexidade
do problema do narcotráfico que hoje ameaça a todos
nós.

É hora também de estabelecermos relações mais pro
fundas em tudo o que resolve a defesa da Amazônia,
pois dela ambos participamos e é responsabilidade co
mum a sua defesa e a sua exploração dcntro dos limites
da preservação de sua ecologia.

E chegada a hora também de ampliarmos os laços
econõmicos, seja ao nível de nossas trocas de comércio,
seja, principalmente, ao nível de investimentos brasi
leiros nas diferentes áreas que os recursos naturais ofe
recem ao trabalho comum.

Todo esse elenco de perspectivas aconselha a uma
maior presença parlamentar de nossas nações irmãs nes
te novo cenário.

Brasília, 7 de novembro de 1989. - Deputado Adhe·
mar de Barros Filho.

ESTATUTO
DH Denominação, Sede, Foro, Fins e Duração

Art. 1" O Grupo Parlamentar Brasil-Bolívia, dora
vante denominado Grupo Parlamentar, com sede e foro
na Capital boliviana, com tempo e duração ilimitada,
,om patrimônio e responsabilidade distintos de seus
lssociados, é reconhccido como serviço de cooperação
lnterparlamentar.

Art. 2' São finalidades do Grupo Parlamentar:
I - promover o intercâmbio de experiências parla

nentares entre membros do Congresso Nacional do
Brasil e o Poder Legislativo da Bolívia;

II - incentivar o aprofundamento das relações co
nerciais cntre os dois países;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

In - conservar as fontes culturais romuos;
IV - promover eventos de natureza cultural e parla

mentar, de interesse de ambos os países;
V - desenvolver ação conjunta de prcservação e de

fesa da Amazônia;
VI - desenvolver medidas, no campo parlamentar,

de defesa dos nossos povos, contra a açáo nefasta c
destruidora do narcotráfico;

VIl- outros, que forem definidos por seus mem
bros. em assembléias.

Do Patrimônio

Art. 3" O patrimônio do Grupo Parlamentar sen;
constituído de:

I - contribuições periódicas dos seus membros;
II - auxílios, doações e subvençoes recebidas de pes

soas físicas ou jurídicas, interessadas em colaborar com
os objetivos da entidade;

lI! - auxílios, doações e subvenções recebidas do po
der público.

Dos Sócios

Ar\. 4' O Grupo Parlamentar é composto de:
I - membros do Congresso Nacional que lhe derem

apoio e adesão e tiverem seu nome aceito pela Comissão
Diretora;

Ir - parlamentares da Bolívia, desde que haja reci
procidade de tratamento em entidade asseinelhada.

Art. 5' São as seguintes as categorias de sócios:
I - Fundadores: aqueles que assinarem a ata de cons

tituição do Grupo Parlamentar;
I! - Efetivos: aqueles que assim forem aceitos pela

Comissão Diretora;
III - Honorários: os que, por decisão da Comissão

Dirctora, tiverem prestado serviços relevantes à enti
dade;

IV - Correspondentes: os parlamentares da Bolívia
que manifestarem essa intenção e sejam aceitos pela
Comissão Diretora.

§ I' Ao filiar-se, o parlamentar aceita os objetivos
do Grupo Parlamentar previstos neste Estatuto.

§ 2" Os sócios não respondem, nem mesmo subsi
diariamente, pelas obrigações contraídas pelo Grupo
Parlamentar.

,§ 3" Terão direito a voto tão-somente os sáeios fun
dadores e sócios efetivos.

Dos Órgãos

Art. 7" A Assembléia, como órgão soberano do
Grupo Parlamentar, dentro dos limites legais e estata
tários, tem poderes para dccidir os negócios relativos
ao objeto da entidade e tomar as resoluções conve
nientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deli
berações vinculam a todos, ainda que ausentes ou dis
cordantes.

Parágrafo único. A Assembléia Geral será realiza
da:

I -ordinariamente, no prazo de dois meses, após
a instalação da legislatura, tendo como finalidade a elei
ção da Comissão Diretora, do Conselho Fiscal e Su
plentes;

II - ordinariamente, durante o mês de abril de cada
ano, para deliberar sobre prestação de contas feitas
pela Comissão Diretora ao Conselho Fiscal;

III -extraordinariamente, a qualquer tempo, desde
que convocada pela Comissão Diretora ou por dois ter
ços da totalidade dos sócios fundadores e dos efetivos.

Art. 8" Cada Assembléia Geral será convocada.
com antecedência mínima de 7 (sete) e máxima de 30
(trinta) dias, através de edital publicado em órgão oficial
ou de cartas protocoladas. dirigidas a todos os associa
dos com direito a voto, indicando-se o local da reunião
e da Ordem do Dia.

Ar\. 9" Cada Assembléia Geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença da maioria abso
luta dos sócios com direito a voto. Se não houver quo
rum, após meia hora será instalada com qualquer núme
ro de presença.

Ar\. 10. As deliberações serão tomadas por vota
ção simbólica ou mediante escrutínio secreto. conforme
fixar a mesa da Assembléia.
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Da Comissão Diretora

Art. I L O Grupo Parlamentar será dirigido por
uma Comissão Diretora, eleita em Assembléia Geral,
dentre os sócios fundadores e efetivos.

Parágrafo único. A Comissão Diretora será eleita
para um pcríodo de 4 (quatro) anos, permitida a reelei
ção de qualquer dos seus membros para o mesmo ou
para outro cargo.

Art. 12. Compõem a Comissão Diretora:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
\lI - Secretário-Geral;
IV - I" Secretário'
V - Tesoureiro-G~ral;
VI -1" Tesoureiro.
Art. 13. Compete à Comissão Diretora:
1-organizar o programa de atividade do Grupo Par

lamentar;
II - constituir delegações;
lI! -apreciar pareceres, teses e trabalhos a serem

apresentados em conferências internacionais;
IV - propor altcração dos estatutos;
V - admitir novos sócios;
VI - indicar observadores Parlamentares;
VII - conceder qualquer espécie de doação, de aju

da de custos ou representação;
VIII - fixar a contribuição dos membros do Grupo

Parlamentar;

IX - COinunicar, para fins regimentais e providências
administrativas cabíveis, à presidéncia das respectivas
Casas do Congresso Nacional, os nomes dos integrantes
de delegações ou observadores Parlaméntares, bem co:
mo de assessores e secretário que devam acompanhar
as delegações e representações; . ,

X - escolher secretário. adll1inislrativó e fixar sua
competência;

XI -resolver os casos omissos neste Estatuto;
XII - delegar ao Presidente quaisquer de suas com

petências.
Art. 14. As decisões da Comissão Diretora serão

por maioria de votos, presente a maioria dos seus mem-
bros. '

Ar\. 15. Compete ao Presidente:
I - representar o Grupo Parlamentar, ativa e passi

vamente, em juízo ou fora dele;
II - convocar e presidir as reuniões da Comissão Di

retora;
Ill- fazer cumprir as deliberaçoes da Comissão Di

retora;
IV - presidir as Assembléias Gerais;
V -integrar, na qualidade de membro nato, qual

qucr comissão que venha a ser instituída;
VI - tomar, com os demais membros da Comissão

Diretora, as providéncias necessárias para que o Grupo
Parlamentar cumpra as suas finalidades e o presente
Estatuto seja observado integralmente;

VII - proferir o voto de qualidade.
Ar\. 17. Compete ao Secretário-Geral:
I - secretariar as reuniões da Comissão Diretora;
II - expedir a correspondência oficial, assinado-a,

quando o caso. juntamente com o Presidente;
lU - manter os registros administrativos da entida

de;
IV -assinar, junto com o Presidente. os títulos de

sócios.

Art. 18. Compete ao I" secretário a substituição
do Secretário-Geral em suas faltas e impedimentos.

Art. 19. Ao Tesoureiro-Geral compete:
1-assinar, com o Presidente, os cheques, ordcns

de pagamento e demais papéis relativos à movimen
tação de numerários do Grupo Parlamentar;

II - manter a escrita contábil e fiscal da entidade
nos moldes da legislação vigente;

IH - organizar e dirigir os serviços de Tesouraria.
Ar\. 20. Ao 1" Tesoureiro compete substituir o Te

soureiro-Gerai em seus impedimentos e faltas.

Conselho Fiscal

Art. 21. O Conselho Fiscal será composto de 3
(três) membros efetivos c igual número de suplentes,
eleitos em Assembléia Geral para mandato de 4 (qua
tro) anos permitida a reeleição.
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Art. 22. Compete ao ConselM. Fiscal:
I - examinar, trimestralmente, os documentos da

contabilidade e os balancetes semetrais da Tesouraria;
II - dar o parecer anual sobre o balanço e o relatório

geral da administração;
UI -dar parecer.sobre a proposta de aumento, alie

nação ou do patrimônio da entidade;
IV - prestar todas as informações sobre a situação

econômico-financeira da entidade.

Disposições Gerais

Art. 23. Todos os membros da Comissão Diretora
e do Conselho Fiscal exercerão seus cargos sem pcrce
ber qualquer tipo de remuneração pelo trabalho desen
volvido.

Art. 24. Ocorrendo vaga na Comissão Diretora ou
no Conselho Fiscal, será convocada a Assembléia Geral
Extraordinária para o preenchimento do cargo vago,
salvo se faltarem menos de 6 (seis) meses para o término
do mandato. ..

Paragrafo único. Se ocorrer mais de uma vaga, será
necessariamente convocada a Assembléia Geral Ex
traordinária.

Art. 25. Este Estatuto será reformável por decisão
da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para essa finalidade.

Parágrafo único. Para a refonna do Estatuto será
necessário o voto da maioria abso luta dos sócios funda
dores e efetivos, em primeira oportunidade. Se não
'for alcançado esse quorum, será convocada no dia da
Assembléia, sendo exigível o voto da maioda dos pre
sentes.

,. Art. 26. O Grupo Parlamentar somente será dissol
vido mediante deliberação de Assembléia Geral Ex
traordinária, especialmente convocada para essa finali
dade, mediante vQ.to de dois terços dos fundadores e
efetivos.

Parágrafo único. Em caso de dissolução, o seu patri
mônio será revertido em favor de associação benefi
cente, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Serviço Social, indicada pela Assembléia que decidir
a extinção.

Art. 27. Este Estatuto entra em vigor na data de
sua aprovação.

PARECER DO SENHOR
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE·

I - Relatório

O nobre Deputado Adhemar de Barros Filho apre
sentou à consideração da Mesa, o Projeto de Resolução
n; 213, de 1989, propondo a criação do Grupo Parla
mentar Brasil-Bolívia.

Prevê o projeto em seu art. 2":

"O Grupo Parlamentar reger'se-á pelo seu Esta
tuto, a ser aprovado na primeira assembléia geral
ordinária, cujas disposições deverão respeitara le
gislação interna em vigor e atuará sem Ônus para
a Câmara dos Deputados."

Na justificação anexa, o Deputado Adhemar de Bar
ros filho alinha vários aspectos em defesa do projeto,
lembrando que "Brasil e Bolívia já estabeleccram, ao
longo de suas históricas fronteiras, relações de amizade
entre nossos povos" e que "é chegada a hora de Parla
mentares brasileiros e bolivianos estabelecerem relação
mais íntima não apenas em função da extrema comple
xidade do problema do narcotráfico que hoje amcaça
a todos nós'.' .mas. também. pela "defesa da Amazônia"
c por aspectos de caráter exclusivamente econÔmico.

No campo econômico, assinala o autor do projeto:.

"Aí está a finalização do projeto gás, fonte de
encrgia e de matérias-primas no campo petroqní
mico, e estão. também, presentes cenários de esta
bilidade econômica e política representadàs pelo
efctivo controle de inflação e pela eleição do Presi
dente UIaime Paz Zamora."

II - Voto do Relator

O Projeto de Resolução n" 213, de 1989, de autoria
do Deputado Adhemar de Barros Filho. atende os obje
tivos a que se propõe, razáo por Gne somos pela sua

. aprovaçáo. - Deputado Wilson Campos, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção!)

III - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos. 2' Vlce
Presidente (relator); e Ruberval Pilotto, 4" Secretário,
aprovou u parecer do relator, favorável ao Projeto de
Resolução n" 213. de 1989. que "cria o Grupo Parla
mentar Brasil-Bolívia".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1989. -Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PROJETO DE LEI
N' 4-A, de 1987

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 034187

Estende aos demais militares integrantes dos Cor
pos Quadros das Forças Armadas, as disposições
da Lei n' 6.681, de 16 de agosto de 1979, e dá ontras
providências; tendo pareceres: da comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação.
(Projeto de Lei n'! 4, de 1987, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta: .
Art. l' Fica estendida a todos os profissionais de

nível superior, de categorias regulamentadas em lei,
que se encontrem em serviço ativo nas Forças Armadas.
no setor funcional específico da respectiva habilitação,
o regime jurídico aplicável a médicos. cirurgiões-den
tistas e farrriacêuticos, por força da lei n" 6.681, de
16 de agosto de 1979, obedecido o disposto no art.
29 da lei n9 6.880, de 9 de dezembro de 1980.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N" 6:880,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

ESTATUTO DOS MILITARES

····· .. ····TfTÜi:ÓÚ····· .. ··· .. ·.... ········ .. ·
Das obrigações e dos deveres militares

CAPÍTULO [
Das obrigações militares

SEÇÃO II
Da ética militar

Art. 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar
ou tomar parte na administração ou gerência de so.cie
dade ou dela ser sácio ou participar, exceto comO acio
nista ou quotista. em sociedade anônima ou por quotas
de responsabilidade limitada.

§ l' Os integrantes da reserva, quando convocados,
ficam· proibidos de tratar. nas organizações militares
e nas repariições públicas civis, de interesse de organi
zações ou empresas privadas de qualquer natureza.

§ 2" Os militares da ativa podem exercer. direta
mente, a gestão de seus bens, désde que não infrinjam."
o disposto no presente artigo. .

§ 3" No intuito de desenvolver a prática profissio
nal, é permitido· aos oficiais titulares dos Quadros ou
Serviços de Saúde e de Veterinária o exercício de ativi
dade técnico-profissional no meio civil, desde que tal
prática nâo prejudique o serviço e não infrinja o dispos
to neste artigo.
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LEI N'" 6.681
DE 16 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe ~obre a inscrição de médicos, cirurgiões
dentistas e farmacêuticos .militares em Conselhos
Regionais de Medicina, Odontologia e Farmácia,
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1" Os médicos, cirurgiões-dentistas e farma
cêuticos. em serviço ativo nas Fotças Armadas, como
integrantes dos respectivos Serviços de Saúde, inscre
ver-se-ão nos Conselhos Regionais de Medicina. Odon
tologia e Farmácia, de acordo com as disposições dos
repectivos regulamentos, mediante prova que ateste es
sa condição, fornecida pelos órgãos competentes dos
Ministérios da Marinha, do Exértico e da Aeronáutica.

Parágrafo único. A inscrição será efctuada no Con
selho Regional sob a jurisdição do qual se achar o local
de atividade do médico. cirurgião-dentista ou farma
cêutico a que se refere o presenteartigo, independente
de sindicalização, do pagamento do Imposto Sindical
e da anuidade prevista no respectivo regulamento.

Art. 2' Nas Carteiras Profissionais a serem expe
didas pelos Conselhos Regionais. em nome dos médi
cos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos a que se refere
o art. I" desta lei, constará das indicações estatuídas
em lei ou regulamento, a qualificação "médico militar",
"cirurgião-dentista militar" ou farnacéutico militar".

§ I' Os médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêu
ticos militares já inscritos nos respectivos Conselhos
Regionais providenciarão. mediante a apresentação do
atestado a que se refere o art. 1" desta lei. para que
passe a constar de suas Carteiras Profissionais aqualifi
cação "médico militar". cirurgiao-dentista militar" ou
"farmacêutico militar". . .

§ 2'" O disposto no parágrafo anterior· aplica-se-á
também aOs médiços cirurgiões-dentistas· e farmacêu
ticos que venham a ingressas nos Serviços de Saúde
das Forças Armadas após a vigência desta lei e já este
jam inscritos em Conselhos Regionais e Medicina.
Odontologia ou de Farmácia.

§ 3" Os médicos; cirurgiões-dentista e farmacêuti
cos, a que se féfere o parágrafo anterior. terão lançada
em suas Carteiras Profissionais a qualificação "médico
militar", cirurgião-dentista militar" ou farmacêutico mi
Iitar". e ficarão isentos da sindicalização, do pagamento
de Imposto Sindical e de anuidades.

Art. 3" Os médicos, cirurgiões-dentistas e fanna
céuticos em serviço ativo nas Forças Ármadas, quando
inscritos em um Conselho Regional e mandados servir
em área situada na jurisdição de outro Conselho Regio
nal, apresentarão ao presidente desta, para fins de visto,
a Carteira Profissional de que são portadores.

Art. 4' É vedado aos médicos. cirurgiões-denristas
e farmacêuticos militares participarem de eleições nos
conselhos em que estiverem inscritos, quer Como candi
datos. quer como eleitores.

Art. 5' Os médicos, cirurgiões-dentistas e farma
cêuticos militares. no exercício de atividades técnico
profissionais decorrentes de sua condição militar. não,
estão sujeitos à ação disciplinar dos Conselhos Regio
nais nos quais estiverem inscritos, e sim. à da Força
Singular a que pertencerem, à qual cabe promover e
calcular a estrita observància das normas de ética profis
sionalpor parte dos seus integrantes.

Parágrafo único. No exercício. de atividades profis
sionais não decorrentes da sua condição de militar, fi
cam os médicos. cirurgiões_dentistas e farmacêuticos
militares sob a jurisdição do Conselho Regional no qual
estiverem inscritos, que, em caso de infração da ética
profissional. poderá puni-los dentro da esfera de suas
atividades civis, devendo em tais casos ·comunicar o
fato à autoridades militar a que estiver subordinado
o infrator. .

Art. 6" Cessará alitomaticamente a aplicação do
disposto nesta lei aos médicos, cirurgiões-dentistas e
farmacêuticos militares que forem desligados do servi
ços ativo das Forças Armadas.

§ 1" Se desejarem continuar a exercer a respectiva
profissão. deverão os médicos, cirurgiües-dentistas e
farmacêuticos ao serem desligados do serviço ativo das
Forças Armadas, requerer "O presidente do conselho
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no qual estiverem inscritos () cancelamento, em sua
Carteira Profissional. da qualificação "medico militar",
cirurgião-dentista militar" ou famacêutico militar".

§ 2" Fica assegurada, aos que usarem da faculdade
prevista no parágrafo anterior, a insenção do pagamen
to de quaisquer imposto ou anuidades correspondentes
ao período em que estiverem inscritos nos Conselhos
Regionais de Medicina, Odontologia ou Farmácia. nas
condições previstas no art. 1'·' desta lei.

Art. 7" Ao médico, cirurgião-dentista e farmacêu
tico, civil ou militar da Reserva não Remunerada das
Forças Armadas. convocado para o Serviço de Saúde
de uma das Forças Singulares, em caráter temponirio
aplicar-se-á o prescrito nos §§ 2" e 3" do art. 2". no
art. 5" e seu parágrafo único, e nos arts. 3". 4". e 6"
desta lei, devendo ser anotada em sua Carteira Profis
sional a qualificação "médico militar convocado," cirur
gião-dentista militar convocado" ou farmacêutico mili
tar convocado".

Art. 8" Esta lei entará em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 9'.' Fica revogada a Lei n" 5.526, de 5 de novem
bro de 1968, e demais disposições em contrário.

Brasilia, 16 de agosto de}979; 158" da Independência
e 91" da Repúhlica - JOAO B. DE FIGUEIREDO 
Maximiano Fonseca - Walter Pires - Murilo Macêdo
- Délio Jardim de Mattos - Samuel Agustos Alves
Corrêa.

MENSAGEM N' 34. DE 1987
DO PODER EXECUTIVO

Excclentíssimos Senhores Membros do Congresso
nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tendo
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa
Exceléncia, acompanhado de exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, o anexo projeto de lei que "estende,
aos demais militares integrantes dos Corpos c Quadros
das Forças Armadas, as disposições da Lei n~ 6.681,
de 16 de agosto de 1979, e dá outras providências".

Brasília, 16 de fevereiro de 1987. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 134. DE 16 DE JA
NEIRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO CHEFE DO ESTADO-MAtO R DAS FOR
ÇAS ARMADAS.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submctcr à elevada consideração

de Vossa Excelência o anteprojeto de lei, que estende
aos demais militares integrantes dos Corpos e Quadros
das Forças Armadas as disposições da Lei n' 6.681,
de 16 de agosto de 1979.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência. a
situação dos médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêu
ticos militares, no que concerne aos órgãos normativos
e ficalizadores do exercício das respectivas profissões,
foi definida pela Lei fi' 6.681. de 16 de agosto de 1979.

No entanto. com a criação dos Quadros Comple
mentares e dos Corpos Femininos nas Forças Singu
lares. especialmente na Marinha e na Aeronáutica, as
Forças Armadas passaram a contar em seus efetivos
com militares especializados em diversas outras profis
sões, tornando imprescindível a atualização do referido
diploma legal, de modo a abranger todos os casos hoje
existentes.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência. Senhor Presidente, os protestos do meu
mais profundo respeito. - General-de-Exército Paulo
Campos Paiva, Ministro de Estado Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas.

RESOLUÇÃO N"6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das prQposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encontram em tra- .

mitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arquivadas
as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
manentes; e

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

b) as que. iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que. embora na situação prevista no ca
putdeste artigo, sofreram anexação de outros apresen
tados a apartir dc 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução. requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1". caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém. o número original e sua procedência para todos
os efcitos regimcntais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de outros Pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988. serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição. considerando-se
não escrito os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam·se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade.

PARECER DE COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇAo

I - Relatório

Consoante sua ementa o Projeto em tela manda es
tender a todos os profissionais de nível superior, de
categorias regulamentadas. no setor funcional especí
fico da respectiva habitação, o regime jurídico aplicável
a médicos, cirurgiõe.s dentistas e farmacêuticos, por for
ça da Lei n" 6.681. de 16 de agosto de 1979 obedecido
o disposto no art. 29 da Lei n" 6.880. de 9 de dezembro
de 1980.

Trata-se de proposição originária do Estado-Maior
das Forças Armadas que veio à deliberação do Congres
so. nos termos do art. 51 da Constituição encaminhada
pela Mensagem n° 34, de 1987, do Poder Executivo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A legislação proposta, está fundamentada no art. 61,
§ 1", c, da Constituição e não se ressente de injuridi
cidade.

Quanto à redação cabe reparo o emprego do verbo
ficar em lugar do verbo ser, incorreção que será, entre
tanto, cOlTigida na tramitação final da proposição.

O voto é, portanto, pela constitucionalidade. juridici
dade e técnica legislativa do Projeto, com a ressalva
anterior.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1989. - Depu
tado Evaldo Gonçalves, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Projeto de Lei n" 4/87, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal. Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamimn. Horácio Ferraz, Jorge Hage. Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Osear Corrêa. Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima. Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota. Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Evaldo Gonçalves, Relator.

PARECER DA cOMrssAo DE DEFESA NACIO
NAL

I - Relatório

Consoante sua ementa, o projeto em epígrafe deter
mina seja estendido a todos os profissionais de nível
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superior. de categorias regulamentadas em lei, que se
encontrem em serviço ativo nos quadros das Forças
Armadas. em função específica da respectiva habilita
ção. o regime jurídico aplicável a médicos, cirurgiões
dentistas e farmaceuticos, de conformidade com a Lei
nc

' 6.681, de 16 de agosto de 1979 em consonância ao
disposto no art. 29 da Lei n" 6.880, de 9 de dezembro
de 1980.

Proposição originária do Estado-Maior das Forças
Armadas, que submete à apreciação e deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do art. 51, inciso IV
da Constituição. encaminhada pela Mensagem n' 34.
de 1987, pelo Podcr Executivo.

Este é o Relatório.

11- Voto do Relator

A legislação proposta está embasada no art. 61. §
1'" c, da Constituição Federal e não se contrapõe em
injuridicidade.

O nosso voto é pela aprovação do PL n' 4 de 1.987.
Sala da Comissão, - Deputado Dionísio Dal-Prá,

Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa Nacional, em reunião ordiná
ria plenária realizada hoje. opinou unanimente' pela
aprovação do Projeto de Lei n" 4/87, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Dionísio Dal-Prá. Lido
e subscrito pelo Sr. Deputado Nyder Barbosa,

Estiveram presentes os Srs. Deputados: Furtado Lei
te. Presidente; Anníbal Barcellos e Dionísio Dal-Prá,
Vice-Presidente: Osvaldo Bender, Florestan Fernan
des. Nyder Barbosa: Paulo Sidnei, Enoc Vieira. Arnal
do Martins, Paulo Ramos. Juarez Marques Batista. Hé
lio Rosas, Osmar Leitão. Ary Valadão, Marluce Pinto
c Mello Reis.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. -Depu
tado Furtado l.eite, Presidente - Deputado Dionísio
Dal Prá, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 7-A, DE 1987
(Do Senado FederaIJ

Faculta aos depositantes de estabelecimentos ban
cários terem consignado, em seus talões de cheques,
as referências que especifica e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa e, da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, pela aprovação.

(Projeto de Lei n'! 7, de 1987, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' É facultado aos depositantes de estaheleci

mentos bancários terem impressos, em seus talões de
cheque, o número e a nomedatura do órgão emissor
de sua carteira de identidade. bem como o próprio ende
reço e o respectivo número de seu telefone.

Parágrafo único. As anotações e correspondentes
alterações relativas à faculdade conferida por esta lei
deverão ser manifestadas pelo depositante, mediante
expressa notificação à matriz ou agência do respectivo
estabelecimento bancário.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação,

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1986. - Senador

José Fragelli, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 104, DE 1982

Facnlta aos depositantes de estabelecimento ban
cários terem consignado, em seus talões de cbeque,
as referências qne especifica e dá outras providên
cias.

Apresentado pelo Senhor Senador Gastão Müller.
Lido no expediente da sessão de 1".6-82, e publicado

no DCN (Seção 11) dc 2-6-82.
Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça

e de Finanças.
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Em 11-3-83, é arquivado nos termos do art. 367, do
RI. •

Em 6-4-83, é incluído em Ordem do Dia, o RQS
n' 316183, de autoria do Senhor Gastão Müller. lido
em 1"4-3-83, de desarquivamento do PLS n' 104/82.

Aprovado o RQS n' 316/83, de desarquivamento do
projeto.

Em 4-8-86. são lidos os seguintes pareceres:
N" 732/86, da Comissão de Constituição e Justiça,

relatada pelo Sr. Senador Alberto Silva pela constitucio
nalidade e juridicidade do projeto.

N' 733/86, da Comissão de Finanças, relatado pelo
Sr. Senador Saldanha Derzi pela aprovação da medida.

Aguardando inclusão na Ordem do Dia.
, Em 18-9-86. é aprovado o parecer do relator. ofere

cendo a redação final do projeto. É lido o Parecer n"
1.133/86, da Comissão de Redação. Aguardando inclu
são na Ordem do Dia.

Em 5-12-86, é jncluído em Ordem do Dia. Aprovada
a redação final. A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM n" 912. de 16 de dezembro de 1986.

RESOLUÇÃO N' 6. DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes. tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
mamente; e,

b) as que, iniciadas na forma da alínea. a, forma
emendadas no Senado Federal.

Y Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2'·' Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1', caso em que se fará nova distribuição. mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais. .

Art. 3" As proposições da iniciativa de outros Pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela. data.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I e H - Relatório e Voto do Relator

Este projeto faculta aos correntistas. terem impres
sos, nos1alões de cheque. o número de sua identidade.
endereço e telefone.

Quanto às preliminares de admissibilidade do projeto
em exame, nada a objetar. Foram obedecidos os princí
pios constitucionais quanto à competência legislativa
da União (art. 22), ao poder de iniciativa (art. 61, caput)
c às atribuições do Congresso (art. 48. caput).

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa deste Projeto de Lei n'
7/87.

Sala da Comissão, de 13 de setembro de 1989. 
Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Projeto de Lei n" 7/87, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Carlos
Vinagre, Harlan Gadelha. Hélio Manhães. José Dutra.
Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro, Michel Temer, Nil
son Gibson. Plínio Martins. Renato Vianna, Rosário
Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito Costa. Aloysio
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Chaves, Costa Ferreira. Dionísio Hage, Eliézer Morei
ra, Evaldo Gonçalves. Francisco Benjamim. Messias
Góis, Oscar Corrêa. Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel. Doutel
de Andrade, Miro Teixeira. Gastone Righi. José Genoí
no, José Maria Eymael, Marcos Formiga. Aldo Aran
tes. Antônio Mariz, Francisco Sales, Genebaldo Cor
reia, Raimudno Bezerra, Wagner Lago. Alcides Lima,
Egídio Ferreira Lima, Adylson Motta, Gongaza Patrio
ta, Ervin Bonkoski e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. 20 de setembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Mendes
Ribeiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - Relatório

Vem a exame desta Comissão Técnica o projeto em
epígrafe, originário do Senado Federal.

Trata a proposição de facultar aos correntistas dos
estabelecimentos bancários e anotação. em seus taloná
rios, de informações referentes a sua identificação. a
seu endereço e ao número de seu telefone. Para tanto,
os correntistas deverão notificar o estabelecimento ban
cário sobre seu interesse.

Tendo sido apreciado pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, em reunião realizada em 20
de setembro próximo findo, recebeu desta parecer unâ
nime pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa.

Nos termos do art. 32. inciso IV, do Regimento Inter
no. compete a csta Comissão apreciar o mérito da pro
posta.

H - Voto do Relator

A proposta em pauta pode ser aprovada sem que
ocorra qualquer repercussão negativa no funcionamen
to do setor financeiro da economia. Embora a julgue
mos parcialmente desnecessária, posto que não resol
veria o problema da rigorosa identidicação do emitente,
junto ao beneficiário da emissão, em casos de extravio,
manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n"
7 de 1987, originário do Senado Federal.

Sala da' Comissão, de 1989. - Depu-
tado José Thomaz Nonô, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio. em
reunião ordinária. realizada em 29 de novembro de
1989, aprovou, unanimente, o Parecer do Relator. De
putado José Thomaz Nonô, Favorável. ao Projeto de
Lei n" 7/87.

Estiveram presentes qs Senhores Deputados: Airton
Cordeiro. Presidente; Ezio Ferreira, Vice-Presidente;
Osmundo Rebouças. 2" Vice-Presidente. César Maia.
3' Vice-Presidente; José Thomaz Noná, Fernando Gas
parian, Ernesto Gadelha. Israel Pinheiro. Cláudio Ávi
la, Saulo Coelho Cansanção, Delfim Netto, Ronaro
Corrêa. Paulo Mincarone, Jayme Paliarim, Amílcar
Moreira, Darcy Deitos, Arnaldo Prieto, Geovah Ama
rante, Firmo de Castro, José Serra, Arolde de Oliveira.
Vladimir Palmeira, Gastone Righi, Ademir Andrade,
José Teixeira, Gilson Machado. Manuel Domingos,
Francisco Carneiro, Jorge Leite. Flávio Rocha, José
Maria Eymael, José Geraldo e Fernando Bezerra Coe
lho.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Airton Cordeiro, Presidente - Deputado José
Thomaz Nonô, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 571-C, DE 1988

Emenda do Senado ao Projeto de Lei n' 57I-B,
de 1988, que "estabelece a obrigatoriedade da inci·
dência de correção monelária sobre as importâncias
pagas com atraso pelas entidades e órgãos vincu
lados à administração pública, relativas aos contra
los que específica, e dá otoras providências".

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Economia, Indústria e Comércio; de Finan
ças.)

Dezembro de 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As importâncias pagas com atraso pela ad

ministração pública direta e indireta. fundações e em
presas sob o qontrole do poder público e suas subsidiá
rias. relativas a salários e obrigações sociais, contratos
de obras, serviços c compras terão seus valores corri
gidos monetariamene. prorrata tempore, a partir dos
respectivos vencimentos. contratuais ou legais. até a
data do efetivo pagamento, sem prejuízo das demais
cominações previstas em lei ou contrato.

Paragráfo único. Havendo pagamento de qualquer
importância sem o acréscimo imposto por esta lei. a
diferença devida continuará a ser atualizada monetaria
mente até a sua integral e efetiva liquidação.

Art. 2" Os órgãos e entidades mencionados no arti
go anterior adotarão as providências necessárias para
a imediata aplicação desta lei.

Art. 3' O disposto nos artigos anteriores sei se apli
ca aos contratos de obras, serviços e compras celebrados
após a aplicação desta lei.

Parágrafo único. Os contratos celebrados antes da
publicação desta lei poderão ser renegados tendo em
vista sua adequação ao nela disposto ..

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 26

de outubro de 1989. - Presidente em exercício (art.
18. § 2', in fine do RI) - Relator.

EMENDA N'-' 1
(Corresponde à Emenda n" 1- CAE.)

Dê-se ao art. 3" a seguinte redação:

"Art. 3" O disposto nos artigos anteriores só
se aplica às importâncias pagas após a publicação
desta lei.

Parágrafo único. As importâncias pagas antes
da publicação desta lei poderão ser rcpactuadas
tendo em vista sua adequação ao nela disposto."

Senado Federal. de dezembro de 1989. - Sena-
dor Nelson Carneiro, Presidente.

PROJETO DE LEI
N9 926-A, DE 1988

(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)

Dá nova redação ao inciso H do parágrafo único
do art. 258 do Código Civil; tendo parecer da Comis
são de Constituição eJustiça e Redação, pela consti.
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 926, de 1988, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O inciso II do parágrafo único do art. 258

do Código Civil (Lei n" 3.071, de 1" de janeiro de 1916)
passa a vigorar com a seguinte redaçáo:

"Art. 258. .. .

Parágrafo único. .. .
I- ..
H - da pessoa maior de sessenta anos."

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

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

Justificação

Regulando os casos de dissolução da sociedade conju
gai, a Lei n'.' 6.515. de 26 de dezembro de 1977, trata
também, em seu art. 50, de introduzir várias alterações
no Código Civil, dentre elas a de determinar que o
regime de bens entre os cônjuges. à falta de convenção.
será o da comunhão parcial.

Permanece, todavia, em pleno vigor. o inciso II do
parágrafo único do art. 258 do Código Civil, que deter
mina a obrigatoriedade de regime de separação no casa
mento do maior de sessenta anos e da maior de cinqüen
ta anos.

Tal medida se nos afigura como absurda discrimi
nação entre homem e mulher. que não mais deve perdu
rar em nosso contexto jurídico.



Dezembro de 1989

Exatamente por esse motivo, alvitramos nova reda
ção para o questionado dispositivo, unificando as idades
ali constantes cm sessenta anos.

Sala das Sessões, de 1988. - Deputado
Sólon Borges dos Reis.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 3.071,
DE 1" DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL
. PARTE ESPECIAL

UVROI
Do Direito de Familia

TÍTULO III
Do Regime dos Bens entre Cônjuges

CAPÍTULO I .
Disposições Gerais

Ar!. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula,
vigorará, quanto aos seus bens, entre os cônjuges, o
regime da comunhão parcial.

Parágrafo único. E, porém, obrigatório o da separa
ção de bens no casamento:

I - das pessoas que o celebrarem com infração do
estatuído no ar!. 183, n"s. XI e XVI (art. 216);

. II - do maior de sessenta e da maior de cinqüenta
anos;

III - do órfão de pai e mãe, ou do menor, nos termos
dos arts. 394 e 395, embora case, nos termos do ar!.
183, n' XI, com o consentimento do tutor;

IV - de todos os que dependerem, para casat, de
autorização judicial (arts. 183, n'! XI, 384, n' m, 426,
n" I, e 453).
................................................................: .

,LEI N' 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Regula os casos de dissolução da sociedade conju.
gal e do casamento, seus efeitos e respectivos proces
sos, e dá outras providências.

........................"cAPiTuLo'Ív..·· .. ······ .
Das Disposições Finais e Transitórias

Art.. 50. São introduzidas no Código Civil as altera
ções seguintes:

1) "Art. 12.
I - os nascimentos, casamentos, separações judi

ciais, divórcios e óbitos."
2) "Art. 180.
V -certidão de óbito do cônjuge, falecido, de anula

ção do casamento anterior ou do registro de sentença
de divórcio." .

3) "Ar!. 186. Discordando eles entre si, prevale
cerá a vontade paterna, ou, sendo o casal separado,
divorciado ou tiver sido o seu casamento anulado, a
vontade do cônjuge com quem estiverem os filhos."

4) "Art. 195.
VII - o regime do casamento, com a declaração da

data e do cartório em cujas notas foi passada a escritura
antenupcial, quando o regime não o de comunhão par
cial, ou o legal estabelecido no Título III deste livro,
para outros casamentos."

5) Art. "240. A mulher, com o casamento, assume
a condição de companheira, consorte e colaboradora
do marido nos encargos de família, cumprindo-lhe velar
pela direção material e moral desta.

Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus
os apelidos do marido."

6) "Art. 248.
VIII - propor a separação judicial e ()o divórcio."
7) "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nu-

la, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regi
me de comunhão parcial."

8) "Ar!. 267.
m -pela separação judicial;
IV -pelo divórcio."
9) "Art. 1.611. À falta de descendentes ou ascen

dentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobreviven-
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te, se, ao tempo de morte do outro, não cstava dissol
vida a sociedade conjugal."

SBR/REQ/N" 20189
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
BrasJ1ia-DF

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', nos termos do ar!. 2'da Resolução

n" 6/89, o desarquivamento do Projeto de Lei n" 926,
de 1988, de minha autoria, que dá nova redação ao
inciso II do parágrafo único do ar!. 258 do Código Civil
(unificando em 60 anos o limite de idade que determina
a obrigatoriedade de regime de separação de bens no
casamento).

Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. - Deputado
S610n Borges dos Reis.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Dá o projeto nova redação ao inciso II do parágrafo
único do art. 258, do Código Civil, abolindo a diferença
de idade em vigor presentemente entre o homem e
a mulher para que seja imposta a obrigatoriedade da
separação de bens no casamento.

Justifica o ilustre autor a iniciativa neste termos:
"Tal medida se nos afigura como absurda discri

minação entre homem e mulher, que não mais deve
perdurar em nosso contexto jurídico.

Exatamente por esse motivo, alvitramos nova
redação para o questionado dispositivo, unificando
as idades ali constantes em sessenta anos".

Na forma de despacho presidencial datado de 6 de
junho de 1989 somente deverá manifestar-se sobre a
proposição esta comissão.

E o relatório.
11 - Voto do Relator

É transparente a constitucionalidade do projeto que,
redigido consoantc a técnica legislativa, não se ressente
de injuridicidade.

Quanto ao mérito o Projeto de Lei n' 926, de 1988,
merece aprovação na medida em que, efetivamente,
abole discriminação que, como todas, deve ser elimi
nada.

É o voto.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Depu

tado Costa Ferreira, Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 926/88, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage,.Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo. Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Costa Fer
reira, Relator.

PROJETO DE LEI
N' l.082-A, DE 1988

(Do Sr. Jorge Arbagc)

Disciplina a prestação alternativa de serviços pelo
so que se eximirem da obrigação legal, por motivo
de convicção filosófica ou política, nos termos do
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item VIII do art. S' da Constituição; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis.
lativa e, no mérito, pcla aprovação.

(Projeto de Lei n' 1.082, de 1988, tendo apensa
dos os de n'''' 1.496/89,3.640/89,3.796/89 e 4.362/89
a que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" Ninguém se pode eximir da prestação de

serviço exigido por lei, alegando convicção filosófica
ou política.

Parágrafo único. A alegação do motivo relevante,
previsto neste artigo. não exime a pessoa de prestar,
alternativamente, outro serviço ao Estado.

Art. 2° São alternativas à prestação do serviço mili
tar obrigatório:

I - dois anos de serviços em hospitais públicos ou
em entidades assistenciais, com a percepção de dois
terços do salário respectivo;

II -o trabalho gratuito, por um ano, na alfabeti
zação de adultos;

III - a prestação de ajuda regular, sem ônus para
a entidade, nas escolas pré-primárias, primárias e jar
dins de infância, durante um ano.

Art. 3' A desobediência a esta lci implica suspen
são dos direitos políticos por 5 (cinco) anos.

Ar!. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As Constituições anteriores previam a negativa ao
serviço militar obrigatório, alegada convicção filosófica
ou religiosa, importando o fato na suspensão dos direi
tos políticos.

A nova Carta é, ao mesmo tempo, mais Iiheral e
mais ampla, deixando ao legislador ordinário um vasto
campo de definições.

Preferimos, no entanto, reduzir ao mínimo o texto
legislativo proposto, para abranger a penalogia, deixan
do a suspensão dos direitospolíticos como punição ex
trema.

De resto, contamos com as Comissões Técnicas e
os colegas das duas Casas, para aperfeiçoamento do
projeto, a fim de que atenda aos pressupostos do man
damento constitucional.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1988. - Deputado
Jorge Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

. ifTüiõ'ú'" .
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPiTULO 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:
............................................................... 1. .......

VIII - ninguém será privado de direitos pro motivos
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta a recusar-se a cumprir prestação alter
nativa, fixada em lei;

PROJETO DE LEI N' 1.496, DE 1989

(Do Sr. Hélio Rosas)

Dispõe da prestação alternativa de obrigação legal
(art. S', inciso VIII, da Constituição).

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.082, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Quem se negar à prestação de obrigação

legal, alegando motivos de crença religiosa, convicção
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filosófica ou política. será obrigado a cumprir prestações
alternativas.

Parágrafo único. Conforme a obrigação legal recu
sada. o cidadão que se frustrou à responsabilidade aten
derá a uma das seguintes obrigações:

1-uo caso do serviço militar nas armas. prestar-lo-á.
em servicos na intendencia ou no setor de saúde do
Exército: da Marinha. da Aeronáutica e das Polícias
Militares;

II - no caso de serviço ao Tribunal Popular do Júri
ou à Justiça Eleitoral. prestará trabalho gratuito. duran
te seis meses. nos cartórios criminais ou eleitorais da
respectiva comarca;

III - no caso de advocacia gratuita. sob indicação
da Justiça. ficará proibido de advogar. mediante cobran
ça de honorário. por seis meses.

Art. 2" O descumprimento do serviço alternativo
previsto nos itens I a III do artj~o anterior s~jeita o
infrator à pena de detenção de seis meses a dOIS anos.

Art. J.' O Executivo regulamentará esta lei no pra
zo de 90 (noventa) dias, pena de responsabilidade.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A suspensão dos direitos políticos era a punição prefe
rida, em nossa organização legal para o caso de negativa
à prestação do serviço militar. por motivo de crença
religiosa. ou convicção filosófica. ou política.

A atual Constituição amplia o conteúdo da obrigação.
que será não apenas militar. mas. simplcsmcnte. dc
dever legal, qualquer quer seja.

Além do serviço militar. a defecção atinge. geral
mente. os serviços gratuitos. eomo o júri e o serviço
eleitoral.

Isso o que se busca evitar.
Sala das Sessões, - Hélio Rosas.

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
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, ã liberdade. ã igualdade. à segurança
e à proproiedade. nos termos seguinte:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obri
gações. nos termos desta Constituição;

II -?inguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;

lI! - ninguém será submetido a tortura nem a trata
mento desumano ou degradante;

IV -é livre a manifestação do pensamento. sendo
vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de respota, proporCIOnai
ao agravo, além da
indenização por dano material. moral ou à imagcm;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religosos e garantida, na forma da lei. a proteção aos
locais de culto e as suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei. a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo
de crença religiosa ou de convicção filosófica. ou polí
tica. salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa. fixada em lei;
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PROJETO DE LEI
N~ 3.640, DE 1989
(Do Sr. Vilson Souza)

Regulamenta o art. 143 da Constituição Federal
no que se refere à prestação do serviço alternativo
ao serviço militar.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.082/88.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" A competência das Forças Armadas para

atrihuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz.
apás alistados. alegarem imperativo de consciência para
se eximirem de atividades de caráter essencialmente
militar. regula-se por esta lei.

Ar!. 2" Considera-se imperativo de consciência a
contradição que existir entre crença religiosa ou convic
ção filosófica ou política professada pelo conscrito e
a prestação do serviço militar.

Art. 3" A alegação de imperativo de consciência
deve ser encaminhada pelo intcressado ao responsável
pela circunscrição do recrutamento de serviço militar.
onde deveria apresentar-se.

Parágrafo único. As razões devem ser enunciadas
por escrito e conter manifesta divergência com a obriga
ção de engajamento. vedado juízo de valor pela autori
dade militar.

Ar!. 4'.' Em regulamento comum aos tres ministé
rios militares. as Forças Armadas estabelecerão os servi
ços alternativos que os conscritos deverão prestar. aten
didos:

a) a capacitação profissional;
bl o aproveitamento em setor de interesse púhlico

mais relevante. tendo em vista essa gradação:
I - a saúde pública;
II - a educação;
III - a preservação do meio ambiente;
IV - a segurança da ordem e a justiça;
V - o transporte:
VI- as obras comunitárias.
c) o emprego ou função exercida pelo isento de cons

crição.
Art. 5" A duração do serviço alternativo previsto

nesta lei não poderá ser superior ao do serviço militar
equivalente.

Art. 6" As mulheres. isentas de serviço militar obri
gatório, enquanto vinculadas à maternidade. podcm op
tar pela dedicação a criação dos filhos menores. em
tempo integral.

'parágrafo único. Não tendo filhos e estando aptas.
físixa e mentalmente, o aproveitamento obedecerá os
critérios do ar!. 4"

Art. 7" Os eclesiásticos prestarão serviço alterna
tivo na forma do art. 4" desta lei.

Art. fi" Os serviços alternativos não deverão afetar
serviços públicos ou de interesse público. relevante em
que os isentos de conscrição estiverem engajados e com
pete à autoridade militar local promover a conciliação
possível entre a prestação do serviço alternativo e a
ocupaçãO desempenhada.

Art. 9" Nenhum isento de conscrição poderá sofrer
redução do salário em seu emprego, pelo fato de prestar
serviço altern.ativo que poderá ser remunerado ou gra
tuito.

Ar!. 10. O Presidente da República regulamentará
esta lei no prazo de noventa dias.

Art. ll. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A atual Constituição. pelo § 1", do art. 143 estabe
leceu a possibilidade da recusa à prestação do serviço
militar por objeção de consciência mediante a prestação
de serviço alternativo, a ser regulamentado em lei.

A questão do serviço militar obrigatório foi ampla
mente discutida nos trabalhos de elaboração da Consti
tuição. e fomos vencidos na proposta de transformá-lo
em facultativo. como opção do cidadão.

Chegou-me às mãos o estudo "A Questão do Serviço
Militar Obrigatório - Sugestões para um Serviço Civil
Alternativo", que pela amplitude da pesquisa nos orga
nismos internacionais e na legislação de diversos países
sobre a matéria. merece ser parcialmente transcrito co
mo fundamento do presente projeto de lei.

Dezembro de 1989

A Questão do Serviço Militar Obrigatório

"A Constituição determina a obrigatoriedade do ser
viço militar a todos os cidadãos do sexo masculino.
As mulheres e os eclesiásticos est,'ío isentos em tempo
de paz.

Na maior parte dos países do mundo. o serviço militar
não é obrigatório. mas facultativo (formado por volun
tários.) (I)

Nos países com tradição de respeito aos direitos IlU
manos e liberdades fundamentais onde o serviço militar
é obrigatório. um serviço civil é oferecido como alterna
tivo. Este servico substitutivo é geralmente um trabalho
de caráter não 'militar, em ben;fício direto da comuni
dade, tcndo uma dimensão social e humana e contri
buindo para a paz e a cooperação internacionais.

O Brasil consta na lista cada vez mais restrita dc
países onde o serviço militar é obrigatório e não existe
um serviço civil alternativo para os objetivos de cons
ciência.

A questão da objeção de consciencia ao serviço mili
tar é tema de debates na Comissão de Direitos Humanos
da ONU dcsde 1971. Neste ano foi solicitado um relató
rio sobre a questão da objeção de consciencia noeontex
to do Estudo das Discriminaçôes em matéria de Religião
e Práticas Religiosas.

Em 1981. a Comissão de Direitos Humanos pediu
à Subcomissão de Prevenção de Discriminações e de
Proteção das Minorias um novo estudo sobre os diversos
aspectos da questão da objeção de consciência ao servi
ço militar e sua interdependência com a promoção e
proteção dos direitos humanos. Foi solicitado igualmen
te um relatório final contendo um resumo de eomo
a questão é tratada nos diferentes países do mundo.
informações sobre eventuais formas de substituição ao
serviço militar. além de conclusões e recomendações.

No relatório. publicado em 1983 (') os autores obser
vam que diversas influências concorrem para a forma
ção da consciência de uma pessoa. como resultados
diferentes segundo os indivíduos e as sociedades. Entre
essas influencias. incluem-se as convicções morais au
tênticas. de inspiração religiosa ou humanista respal
dadas por textos como a Carta das Nações Unidas.
a Declaração dos Direitos do Homem e outros docu
mentos c resoluções da ONU ou de organizações não
governamentais religiosas ou leigas.

Neste sentido a consciência individual é influenciada
pela evolução no direito internacional da noção de ilega
lidade da guerra (juz contra bellus) e da proibição de
certas práticas durante as operações militares (jus in
bellus). No que diz respeito à legalidade de guerra.
o único caso em que os recursos às Forças Armadas
é considerado legítimo. é o de defesa contra agressão
armada vinda do exterior (arts. 2 a 51 da Carta da
ONU entre outros documentos).

Por outro lado, quanto às operações militares. vários
tratados internacionais proíbem o reeurso a certos méto
dos de combate. como por exemplo a utilização de gases
tõxicos. armas químicas ou de destruição maciça. impe
dindo a obrigatória distinção entre as forças comba
tentes e a população civil.

Cabe aqui assinalar que a obrigação jurídica de não
agir contrariamente ao direito internacional é ditada
pelo estatuto do Tribunal de Nurcmberg e por vários
instrumentos jurídicos internacionais relativos ao direi
to internacional humanitário.

A consciência iudividual é também influenciada em
uma sociedade democrática pela Constituição do país
e leis complementares que proíbem ou limitam o uso
da força asseguram a proteção dos direitos humanos
e impedem abusos por parte das autoridades.

A recusa de serviço ao Exército pode significar tam
bém a tomada de consciencia quanto à necessidade ur
gente de paz e de uma solução alternativa (negociada,
mediada ou jurídica) para os conflitos internacionais.
Neste sentido é oportuno assinalar a influência da dou
trina pacifista em favor do desarmamento, da coope
ração e da solidariedade internacionais. e principalmen
te com o objetivo de conscientizar que o que devem
ser eliminadas antes de tudo são as causas de guerras.
Inclui-se neste contexto a afirmação de preàmbulo da

(1) Fonte: Relatório das Nl.lçüe!' Unidas ",:\ ohjeçfio de conscienda
ao serviço miltt<lr" Documento da ONU referência EiCNi
4íSuh ~!198.liJO.

(2) Docum,,;nto da ONU referência EiCNi4iSub 2/l1J!i3J30.
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Unesco (') reconhecendo que a guerra nasce na mente
do homem. e portanto é na mente do homem quc devem
ser construídos os fundamentos da paz.

Um grave contlito de consciência pode surgir para
as pessoas ohrigadas a participar de uma instituição
cuja finalidade ou práticas são ahsolutamente incompa
tíveis com a sua formação religiosa. moial. ética huma
nista. e que podem estar. inclusive. em desacordo com
as leis constitucionais do País e com o direito interna
cional.

Em uma sociedade democrática e de primazia do
direito é'garantido constitucionalmente o direito huma
no fundamental relativo à liberdade de pensamento.
consciência e religião. Esta liberdade só poderia ser
restringida no caso em que o seu pleno exercício repre
sente um inconveniente grave para a sociedade.

Cabe aqui questionar se, e neste caso em que medida.
o direito à objeção de consciência ao serviço militar
como exercício pleno do direito à liberdade de pensa
mento, consciência e religião constituiria um inconve
niente real e grave para a sociedade. Aliás neste debate
merecem ser amplamente avaliados os benefícios dire
tos para a sociedade de um serviço civil alternativo.

Ainda em favor da inscrição da objeção de cons
ciência ao serviço militar como direito constitucional,
convêm destacar o reconhecimento jurídico internacio
nal do direito à vida e à paz como direitos humanos
fundamentais. Isso porque representam condições es
senciais para' o respeito e a concrctização de·todos os
direitos humanos, tanto econômicos e sociais quanto
civis e políticos.

Considerações como as vistas até agora são discutidas
na Comissão de Direitos das Nações Unidas. Em 1985
a questão da objeção de consciência foi debatida no
contexto do ano internacional da juventude, tendo por
tema: "Papel da Juventude na Promoção e Proteção
dos Direitos Humanos":

O relatório das Nações Unidas: A Objeção de Cons·
ciência ao Serviço Militar recomenda que:

"Os Estados devem reconhecer por lei o direito
das pessoas a 'obterem isenção do serviço militar
quando por razões de consciênciaou por convicção
profunda, baseada em motivos religiosos, éticos,
morais, humanitários e similares, rccusam-se a ser
vir as forças arrnadas do País."

"Os Estados devem prever um serviço alterna
tivo ao objeto de consciência. A duração deste
serviço opcional não deve ser menor do que a do
serviço militar, mas também não deve ser muito
superior, o que constituiria na prática uma sanção
ao objetor de consciência."

"Os Estados devem difundir' informações sobre
o direito à objeção de consciência e permitir que
estas informações sejam divulgadas por organiza
ções não-governamentais."

Levando-se em consideração que segundo as normas
atuais de direito internacional o indivíduo tem o direito
e o dever de recusar obediência às ordens ilegais em
relação a este direito, mesmo que sejam normas estabe
lecidas em sua legislação nacional e as disposições da
Resolução n' 33/165 da Assembléia Geral, asim como
o direito fundamental à liberdade de consciência, deve
riam ser estabelecidas normas internacionais para os
objetores de consciência que solicitam asilo no sentido
de incluí-los nos casos em que os Estados têm obrigação
de conceder asilo em virtude das normas vigentes no
direito. internacional.

O Direito à iscnção do serviço militar por motivo
de consciência é também reconhecido por vários orga
nismos internacionais, tendo entre seus fundamentos
principais:

O direito à liberdade de pensamento, consciência e reli.
gião

Declaração Universal dos Direitos do Homem (art.
18).

Pacto Internacional de Direitos Civis c Políticos (art.
18).

Convenção Americana dos Direitos Humanos (arts.
12 e 13).

I
(3) ürg3Rlzaçào das Naçoe:; llmda:; para a EduJ.:uçí.lo. Ciénciu t: ç'ultura
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Declaração Americana de Direitos e Deveres do Ho
mem (arts. 3 e 4).

O Direito à Vida

Declaração Universal dos Direitos do Homem (art.
3).

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art.
6).

-Convençáo Americana dos Direitos Humanos
(art. 4").

- Declaração Americana dos Direitos c Deveres do
Homem (ar!. U).

O Direito à Paz e a Ilegalidade da Gnerra

- Carta das Naçóes Unidas (preãmbulo e arts. I,
2, e 51).

- Declaração Universal dos Direitos do Homem
(preâmbulo e ar!. 28).

- Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
(art. 20).

- Comissão de Direitos Humanos da ONU, resolu
ção adotada em 1976, [977, 1982 e 1985.

-Os princípios dos Tribunais de Nuremberg e Tó
quio, reafirmados pela Assembléia Geral da ONU em
11-[2-1946.

- A definição de agressão em direito internacional
pela ONU, Resolução n" 3.314 de 14-12-1974.

- As Convenções de Genebra sobre direito humani
tário e os protocolos adicionais aprovados em 1977.

-As Convenções de Haia, 1899 e 1907.
- A Convenção para a Prevenção e Punição do crimc .

de Genocídio, resolução da Assemblêia Geral da ONU
em 9-12-1948.

Resoluções, Decisões e Proclamações Adotadas
por Organismos Internacionais

Governamentais e não-Governamentais

Incluindo não apenas o reconhecimento do direito
à isenção do serviço mil·itar por motivos de consciência,
mas tamb~m a forml\ção e a responsabilidade do ser
humano em relação à paz e os direitos humanos.

- Assembléia Geral das Nações Unidas: Reconhe
cimento do direito e do dever de recusar o serviço militar
ou participar de forças policiais empregadas para aplicar
o regime de apartheid. Resolução n' 23/65 de
20-12- I978.

-Conselho Ecumênio de Igrejas: Declaração reco
nhecendo que a liberdade de consciência exige que as
igrejas protejam os objetores de consciência e pressio
hem no sentido de obter uma mudança da legislação
onde isto for necessário. Conferências realizadas em
1968 em Upsalla, Suécia e em 1975 em Nairobi, Quênia.

- Conferência das Igrejas Cristãs: Proclamou-se o
direito de recusar o serviço militar como um direito
inerente à dignidade humana Baden. Austria, 1970.

- Comissão de Direitos das Nações Unidas. Dezenas
de organizações internacionais não-governamentais
proclamaram o direito de recusar o serviço militar como
direito humano inalienável. Dentre estas organizações,
destacam-se: Anistia Internacional, a Sociedade dos
Amigos (Quakers), Caritas Internacional, Comissão In
ternacional de Juristas, Escola Instrumental de Paz,
Escritório Internacional da Paz, Federação Internacio
nal da Paz, Federação Internacional pelos Direitos Hu
manos, Internacional dos Resistentes à Guerra, Liga
Internacional das Mulheres pela Paz e Liberdade, Pax
Christi (Movimento Internacional Católico pela Paz),
Serviço Civil internacional e Serviço Voluntário Inter
nacional.

-Concílio Vaticano lI: Qualificando de crime o que
for execútado contra a consciência humana.

- Unesco - Organização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e Cultnra. Congresso Mundial so
bre a Educação para o Desarmamento seja atribuída
uma atenção especial ao direito à objeção de consciência
e ao direito de recusar-se a matar um ser humano.

- Conferência Mundial sobre Religião e Paz: Reco
nhecendo a objeção de consciência não apenas como
um direito humano universal, mas também como um
'ever. Conferências realizadas em Kyoto, Japão, 1970;
Louvain, Bélgica, 1974; Princeton, Estados Unidos,
197\1.

- Congresso Mundial das Forças pela Paz: Decla
raçáo reconhecendo o direito de náo servir as forças
armadas. Moscou, Uniáo Sovética, 1973.
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- Parlamento Europeu: Aprovação da resolução
"Maceiochi", reconhecendo o direito à objeção de cons
ciência, em 7-2-1983.

- Assembléia' Parlamentar do Conselho da Europa:
Resolução n" 337 de 1967, e Recomendação n',' 816 de
1977 relativas ao direito à objeção de consciência por
motivos de convicção profunda de ordem religiosa, éti
ca, moral. humanitária, filosófica ou de natureza simi
lar.

- Assembléia Mundial da Juventude: Realizada sob
o patrocínio das Nações Unidas e, 1970. Proclamação
pelo reconhecimento da objeçáo de consciência como
um direito humano fundamental.

-Comissão Internacional de Juristas: "A Objeção
de Consciência como Direito Humano" "The Revicw,
1972, Genebra, Suíça.

- Escritório Internacional da Paz: "O Direito de não
querer matar". Genebra, Suíça, 1971.

- Assembléia Geral das Nações Unidas: Declaração
sobre a promoção entre os jovens dos ideais de paz,
respeito mútuo e compreensão entre os povos. Reso
lução n" 2.037 (XX).

O Serviço Civil Alternativo

A prestação de um serviço civil alternativo representa
a prova pelo ato de que o objetor de consciência está
disposto a engajar-se em benefício da comunidade,
exercendo uma atividade que contribua à implemen
tação dos direitos humanos e em favor da paz e da
cooperação internacional.

O relatório das Nações Unidas sobre a objeção de
consciência ao serviço militar reproduz uma série de
recomendações em relação ao serviço civil;

- "Os Estados devem procurar. na medida do possí
vel, atribuir uma utilidade ao serviço substitutivo, orien
tando-o, por exemplo, em favor do trabalho em prol
da paz, do desenvolvimento e cooperação internacio
na1."

- "O serviço civil deve ser organizado de modo a
respeitar a dignidade do objetor de consciencia e consi
derar as necessidades da comunidade."

- "O serviço civil deve contribuir à diminuição das
causas de violência, criar condição de vida satisfatórias,
assegurar o respeito aos direitos humanos favorecendo
a solideriedae e a paz internacionais."

- "O serviço civil deve respeitar a dignidade huma
na, asseguraT um trabalho de valor que não concorra
com o trabalho remunerado, resguardar os valores eco
lógicos, contribuir à causa da paz e oferecer os objetores
de consciência uma participação na gestão e organização
do serviço substitutivo."

O Conselho Mundial de Igrejas pronunCiou-se no
sentido de que os objetivos de consciência obtenham
a garantia oficial de que não serão obrigados a portar
armas em hipótese alguma.

Alguns Exemplos de Serviços Civil no Mundo
- Alemanha Ocidental: Instituições sociais, sanitá

rias ou similares. O serviço civil pode ser prestado nos
países em desenvolvimento.

- Alemanha Oriental: Manutenção dc estradas,
eqL!ipes de salvamento em casos de desastres.

AlIstria: Trabalho social em hospitais, equipes de so
corro em caso de emergência; manutenção de estrada.

Bélgica: Proteção eivil; serviços sanitários, sociais e
educativos: organizações culturais, de juventude e de
imxílio aos países em desevolvimento: grupos de defesa
dos direitos humanos. organizações ecológicas.

Na Bélgica, os objetores de consciência podem obter
uma formação de três semanas antes de iniciar o serviço
civil. a formação é assegurada por movimentos paci
fistas.

Dinamarca: Jardim de infãncia; hospitais; bibliotecas;
florestas: museus.

Na Dinamarca o governo criou duas Escolas de Paz
onde objetores de consciencia podem receber uma for
mação para desenvolverem suas habilidades no sentido
de ajudar pessoas e promover animação cultural.

Espanha: Proteção do meio·amhiente e dos reeursos
naturais; assistência social.

Finlãndia: hospi.tais; instituiçóes de assistencia social:
prisões.

I"rança: Tral,,~lho de interese público no setor cultu
ral, social ou florestal.
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Holanda: Trabalho em instituições médicas; serviço
civil; museus; estágio em países em vias de desenvol
vimento.

Itália: Trabalho social em organizações de juventude;
proteção civil; promoção cultura; movimentos de não
violência; organizações de ajuda aos países em desen
volvimento.

Madagascar: Protetos de desenvolvimento das re
giões subdesenvolvidas no país.

Nornega: Proteção civil. trabalho er.l organizações
humanitárias; assistência médica e s!=,cial; projetos em
desenvolvimento.

Na Noruega existe uma formação preliminar de seis
semanas. ocasião em que são discutidas as prioridades
sociais e as causas de guerras.

Portugal: Assistência médica; luta contra o tabagis
mo, O alcoolismo e a droga; assistência a deficientes.
crianças e idosos. combate a incêndios; primeiros socor
ros; conservação de parques c reservas naturais; prote.
ção do patrimõnio e natural; alfabetização e promoção
cultura. auxílio no recenseamento da população.

Polônia: Trabalho em hospitais ou instituições sociais
e públicas; combate a incêndios; serviços de resgate
e proteção civil.

Suécia: Serviço médicos e sociais; educação; agricul
tura; reparação e construção de estradas de ferros. cen
trais elétricas. telecomunicações".

Os Projetos de Lei em Cursos no Congresso Nacional

Ao que temos notícia. há dois projetos de lei sobre
serviços alternativos, em curso no Congresso Nacional:

1" O de n" 1.082. de 88, do eminente Deputado
Jorge Arbage .

2" O de n" 1.247. de 88, do eminente Deputadó
Noel de Carvalho

O primeiro determina a prestação de serviço alterna
tivo apenas em hospitais e escolas primárias. O segundo.
num amplo leque. porém. sem atender a diretriz militar..

Entretanto. o art. 143 da Constituição Federal atribui
às Forças Armadas designar o serviço alternativo. de
modo que. sem o reconhecimento dessa prerrogativa.
a inconstitucionalidade se torna evidente e anula o es
forço legislativo.

O legislador reservou às Forças Armadas. tendo em
conta a preocupação de conjugar o serviço alternativo
ao interesse militar de mobilização global dos cons
critos.

Nosso projeto, sem ferir a aprescrição constitucional.
busca assegurar e pleno direito de alegação de impera
tivo de consciência e resguardar os direitos. também
constitucionais. do menor ônus patriomonial c social
desempenho dos serviços alternativos.

Sala das Sessões. - Deputado Vilson Sonza.

LEG1SLAÇÃO ClTADA; ANEXDA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM1SSÕES PERMANANTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Institnições Democráticas

CAPÍTULO II
Das Forças Armadas

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos
de lei.

§ I" Às forças Armadas compete, na forma da lei.
atribuir serviço alternativos aos que. em tempo de paz.
após alistados. alegarem imperativo de consciência. en
tendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa
c de convicção filosófica ou política. para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar.

§ 2" . As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz. sujeitos.
porém a outros encargos que a lei lhes atribuir.

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l)

PROJETO DE LEI

N° 3,796, DE 1989
(Do Sr. Ismael Wanderley)

Dispõe sobre a prestação alternativa pelos alista
dos que, por motivos religiosos, se eximiram do
serviço militar (art. S', inciso VIII, da Constituição
Federa\),

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.082/88.) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Quem. por motivo religioso. filosófico ou

político excursar-se à prestaçáo do serviço militar. será
obrigado ao cumprimento de uma das seguintes presta
ções alternativas:

I - serviço gratuito. por u!D ano, em estabelecimen
tos hospitalares. educacionais. da Justiça Militar e servi
ços de construções das Forças Armadas;

II - trabalho gratuito, por um ano, em instituições
assistenciais privadas comunitárias ou beneficentes;

lU - em missoes'de vigilância florestal e de defesa
ecolõgica. gratuitamente, durante um ano.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A matéria deste projeto, constante, mais de uma vez.
a partir de 1946; de textos constitucionais, jamais figu
rou na legislação ordinária, ficando sempre pendente
de regulamentação. . '.

Não se trata, no entanto de assunto complexo.
Há religiões que' não admitem a violência física e

prescrevem a guerra, como muita~ filosofias políticas
são pacíficas bastando lembrar a resistência passiva do
Mahatma Gandhi. .

Entretanto, configura uma desigualdade que uns
prestem o serviço militar obrigatório e outros e eximam.
sem nenhuma contrapartida.

Justamente essa lacuna que procurilmos preencher,
regulamentando o' art. 5", VIII, da Constituição.

S.ala das Sessões. - Ismael Wanderley.

LEG1SLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM1SSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

··· .. ··· ..·..·.. ····· .. ·.. ··ifTüioiÍ..·.. ······· .. ············
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
os estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade. à igualdade. à segurança
e à propriedade. nos termos seguintes:

1-homens e mulheres são iguais cm direitos e obri
gações. nos termos desta Constituição:

II - ninguém será obrigado fazer ou deixar de fazer
alguma coi~a senão em virtude de lei; .

UI - ninguém será submetido a tortura nem a trata
mento desumano ou degradante:

IV -é livre a manifestação do pensamento. sendo
vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta. proprocional
ao agravo. além da indenização por dano material. mo
ralou à imagem:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida. na forma da lei. a proteção aos
tocais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada. nos termos da lei. a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;

VIU - ninguém será privado de direitos 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 alter
nativa. fixada em lei;

Dezembro de 1989

PROJETO DE LEI
N~ 4.362, DE 1989

(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Regula os §§ l' e 2' do art. 143 da Constituição,
disciplinando o serviço alternativo para mulheres
e eclesiásticos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' \.082. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Quando alegar motivo legalmente previsto

para eximir-se ao serviço militar. o convocado deverá
prestar serviço alternativo. atribuído pelas Forças Ar·
madas. inclusive as mulheres e aos eclesiásticos.

Art. 2" Os serviços prestados em substituição ao
militar ohrigatório. podem ser:

I - em estabelecimentos de instrução pública, por
2 (dois) anos;

II - em instituições médicas e hospitalares públicas.
por 1 (um) ano;

nI - em obras assistenciais patrocinadas por institui
ções públicas ou privadas. durante 18 meses.

Art. J' ",sta lei entrará em vigor a partir de sua
publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justificação

A isenção do serviço militar, por motivação de ordem
pessoal. implica em prestação alternativa. também exi
gida das mulheres e dos eclesiásticos. tanto mais quando
aquelas. hoje. estão se alistando nas Forças Armadas
c estes podem ser capelães militares, como oficiais.

A própria isonomia legal'indica que os deveres preci
sam ser iguais para todos. salvo o caso de desigualdades
naturais como se verifica com os incapazes físicos ou
mentais.

Na verdade. no presente projeto. não há qualquer
inovação. fiel à sistemática atualmente adotada.

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves.

LEGlSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM1SSOES PERMANENTES

• CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

··················iITÜi6'V····························
Da Defesa do Estado

e das Instituições Democráticas

···········,.·············cAPfTlTLO·II·····,·······
Das Forças Armadas

Art. 143. O serviço militar" obrigatório nos termos
da lei.

§ 1" As Forças Armadas compete. na forma da lei.
atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz.
após alistados, alegarem imperativo de consciência. L'n
tendendo-se como talo decorrente de crença religiosa
e de convicção filosófica ou política. para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar.

§ 2' As mulheres e os ecle~iásticos ficam isentos
do serviço militar obrigatõrio em tempo de paz. sujeitos.
porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

PARECER DA COMISSÃO DE CO_NSTITUlÇAo
E JUSTIÇA E REDAÇAO

I - Relatório

Tanto o Projeto de Lei n' 1.082. como o Projeto
de Lei de n' 1.496. de 1989. pretendem disciplinar o
item VIll do art. 5" da Constituição, propondo alterna
tivas para prestação de serviços do cidadão que se exima
do serviço militar alegando convicção filosófica. religio
sa 011 política.

O item VIII já referido diz que "ninguém será privado
de direitos por motivo de crença religiosa ou de convic
ção filosófica ou política. salvo se as invocar para eximir
se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a



Dezembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 14 15489

....................................... ' 0'0 ~ 14 .'.1; •••!. ' .

. ;. . ~; . ,".. ' ..',' .

FERROVIAS RADIAIS
025 Brasilla-En-tronc.. clEF-116-Iaçu-Sal-

vador 'DF-GO-MG-BA. 1.594
040 Brasílla-l'irapora-Sabará-Três Rios- DF-GQ-MG-RJ-

Barra do PiraFAljezur-Rio da Janeiro GB 1.501
045 Brasilia-Goiandira-Garças de Minas-

Lavras-Angra dos Reis.............. DF-GQ-MG-RJ 1.493
050 Brasílla-Araguari-São Joaquim da Bar-

ra-Ribeirão Preto-Campinas-Mayrink-
Santos ..,..,.. -lõlF-GO-MG-SP 1.416

FERROVIAS LONGITUDINAIS

101 Natal-Entronc. rol EF-225-Recife-Pro-
príá-São Francisco (Alagoinhas) -Sal- RN- PB- PE-.AI.-
vador SE-BA. . . . 1.381

103. Vitórla-Campo.s-Visconde de ltaborai-
·Nlterói _. . .. . .. . . . . . . . . . . ES-lR..T _ 594

10fi Rlo de Janell'O-Japeri-Barra do Plraí-
São Paulo ,............ GB-RJ-SP...... 499

116 Fortaleza- Crato- Salgueiro- Petrolina 
'Campo Formoso-Iaçu-Entronc. c/EF'
tl2fi-Monte Azul-Entronc. c/EF-040-Be
lo Horizonte-DivinópoUs-La,TaS-Três
Corações-Campinas-Itapeva-Garganta
de Bom Sucesso-Ponta GrOssa-Lages-
General Luz-Pelotas-Basilio-Jaguarão CE-PE- BA-MG-
(Policínio) SP-PR-SC-RS.. 5.381

153 Marques dos Reis-Ponta Grossa-Porto
União-Passo Fundo-Santa Maria-San-
tana do Livramento PR-SC-RS :..... 1.791

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

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

22

367

423.
'262
U3

025

045

O4Ó

025
040
050

~~tensão Superpos~ão
(km) EF km

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM.ISSÕES PERMANENTES

Plano Nacional de Viação

Justificação

O Brasil, país ainda com regi6es em via de desenvol
vimento. em conseqüência das distorções da péssima
distribuição do transporte interestadual de cargas, nota
damente no Nordeste, onde a ausência de ferrovia é
fortemente sentida e onde são desperdiçados recursos
indispensáveis ao seu próprio crescimento sócio-eco
nômico.

A oferta do sistema feITo viário nacional é pequena,
quase nula, e seu traçado absolutamente inadequado,
especialmente na região nordestina. onde é fundamen
talmente litorãneo, sem comunicação com as regiões
de grandes produções agroindustriais.

A Ferrovia Transnordestina propõe-se a contribuir
para a redução desses desníveis, ligando as regiões semi
árida e densamente povoadas do Nordeste. com as re
giões sub-úmidas do Centro-Oeste do País, particular
mente os vales dos três maiores rios perenes que atraves
sam a região nordestina: São Francisco, Parnaíba e To
cantins.

Por outro lado, a Ferrovia Transnordestina será ins
trumento importante de interiorização e integração da
malha ferroviária nacional, pois interligará, praticamen
te, todos os Estados do Nordeste com a região Centro
Oeste. cujas economias são complementares. O Nor
deste fornecerá adubo, açúcar. sal. combustíveis. diver·
sos produtos industrializados. minerais e recebêtá soja.
milho, arroz, carne, madeira, 61eos vegetais, trigo, café,
entre outros produtos.

LEI N" 6.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras provi
dências,

3.2.2 - Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional dc Viação

Unicladcs
da Fcdcl'8ção

\JN !DADES DA FEDERACÃO

LIGAÇÕES

PE - fCE - P] - MA - TO

Pontos de PassagemEF

pomos DE PASSAúóM

PROJETO DE LEI
Nº 2.225, DE 1989

(Do Sr. César Cals Neto)

Inclni na Relação Descritiva das Ferrovias do Pia
no Nacional de Viação, aprovado pela Lei n' 5.917,
de 10 de setembro de 1973, a ferrovia Transnor
destina, ligando Petrolina·PE a Aragnaína-TO.

(Anexe·se ao Projeto de Lei n' 1.125/88.)

Petrolina - Salgueiro
Crato - Canto da Buriti
- El iseu Martins - Ribei
ro Gonça1ves - 8a 1sas 
Caro 1ina - Aragua ína...

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica incluída na Relação Descritiva das Fer

rovias do Plano Nacional de Viação. aprovado pela
Lci n" 5.917, de 10 de setembro de 1973, a ligação
ferroviária Transnordestina, com os seguintes pontos
de passagem:

vem tendo nos países desenvolvidos, especialmente na
construção civil". É, igualmente. produtora de man
dioca e seus subprodutos, devendo-se aduzir que a essas
somam-se outras cargas do intercâmbio interregional
que por ali transitam.

Dessa forma - e dando continuidade a nossa luta
pelo atendimento aos reclamos da região -, defende·
mos com empenho a inclusão da ligação ferroviária Sal
guciro - Araripina no Plano Nacional de Viação e
sua imediata implantação, otimizando a infra-estrutura
ligada às obras do trecho Crato - Salgueiro - Petro
lina.

Sala das Sessões, de 1988. - Gonzaga
Patriota.

JI- Voto do Relator

Nesse sentido, consideramos em nosso voto, que am
bos os projetos são constitucionais e estão conforme
as regras jurídicas c a técnica legislativa, opinando, no
mérito, pela aprovação da solução oferecida pelo Proje
to de Lei n' 1.082, que dcixa tanto no cidadão como
à administração, condições mais amplas do exercício
das alternativas. - Deputado Benedicto Monteiro.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto
de Lei n' 1.082/88, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias G6is, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Bastista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tarja.

Sala da Comissão; 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Benedicto Monteiro, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 1.125-A, DE 1988
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Inclui ligaçãoferroviária de Pernambuco na rela
ção descritiva das ferrovias do Plano Nacional de
Viação, instituído pela Lei n' 5.917, de 10 de setem
bro de 1973; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e Redação, pela constitucionali·
dade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comis.
são de Transportes, pela aprovação, com substi
tntlvo.

(Projeto de Lei n" 1.125, de 1988, tendo anexado
o de n'" 2.225189, a que se refere os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica incluída na relação descritiva das ferro

vias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei
n' 5.917. de 10 de setembro de 1973, a ligação Salgueiro
- Araripina, no Estado de Pernambuco, denominada
Ferrovia do Gesso.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3' Revogam·se as disposições em contrário.

Justificação

O trecho Crato (CE) - Salgueiro (PE) - PetroJina
(PE), da EF-116, do Plano Nacional de Viação, terá
suas obras iniciadas em janeiro de 1989 e trará grandes
benefícios à economia nordestina, revitalizando um mo
do de transporte seguro e econômico, facilitando o es
coamento dos produtos regionais e favorecendo a inte
gração do Nordeste à economia nacional.

Igualmente importante e defendida pelas classes pro·
dutoras e toda a população do Araripe é a construção
de uma ligação ferroviária entre Salgueiro e Araripina,
no Estado de Pernambuco, destinada a integrar a região
ao trecho ferroviário acima mencionado e a escoar sua
produção de origem mineral e agrícola.

A região do Araripe é expressiva produtora e expor
tadora de gipsita in natura e calcinada e tem condições
de ampliar a produção e passar a exportar para o exte
rior "com capacidade de grande competividade pela
qualidade do produto e pela larga utilidade que ele

cumprir prestaçáo alternativa, fixada. em lei". Razão
pela qual, torna-se absolutamente neccssário que a Câ
mara dos Deputados discuta e aprove alternativas para
o cumprimento do dever a que está sujeito o cidadão
que não queira prestar o Serviço Militar em razão de
suas convicções.
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É importante destacar que as regiões semi-áridas e
as novas fronteiras agrícolas, especialmente os cerrados
da chapada do Araripe e do sul do Piauí e Maranhão,
terão acesso moderno, econômico e racional ao grande
corredor de exportação, que será constituído pela Fer
rovia Norte/Sul e o Porto de Itaqui. em São Luís do
Maranhão. bem assim aos importantes mercados consu
midores e produtores do Centro-Oeste. Centro e Cen
tro-Sul, em particular das regiões geoeconômicas de
Brasília, Belo Horizonte. Rio de Janeiro e São Paulo.

Sala das Sessões, de 1989. - De-
putado César Cals Neto. -

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS '
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 5_917
DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências

O Presidente da República. faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1" Fica aprovado o Plano Nacional de Viação
(PNV) de que trata o art. 8" item XI. da Constituição
Federal, represeutado e descrito complementarmente
no documento anexo contendo as seguintes seções:

1. Conceituação Geral. Sistema Nacional de Viação.
2_ Sistema Rodoviãrio Nacional:
2.1. conceituação;
2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodovias

do Sistema Rodoviário Federal integrantes do Plano
Nacional de Viação. '

3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação:
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferrovias

integrantes do Plano Nacional de Viação.
4. Sistema Portuário Nacional:
4.1 conceituação;
4.2 relação descritiva dos portos marítimos. fluviais

e lacustres do Plano NacionaI de Viação.
5. Sistema Hidroviário Nacional:
5.1 conceituação:
5.2 relação descritiva das vias navegáveis interiores

do Plano Nacional de Viação.
6. Sistema Aeroviário Nacional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descritiva dos aeródromos do Plano Na

cional de Viação,
§ 1" Os sistemas mencionados nas seções 2. 3. 4.

5 e 6. citadas englobam as respectivas redes construídas
e previstas.

§ 2' As localidades intermediárias constantes das
redes previstas que figuram nas relações descritivas
constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas. não constituem
pontos obrigatórios de passagem. mas figuram apenas
como indicação geral da diretriz das vias consideradas.
sendo o seu traçado definitivo fixado pelo Poder Execu
tivo. após estudos técnicos e econômicos.

§ 3' Os órgãos federais das diferentes modalidades
de transporte deverão elaborar as respectivas cartas
geográficas em escala çonveniente. que permita distin
guir e identificar facilmente as diretrizes viárias com
seus pontos de passagem. assim como os portos e acró
dromos. conforme as relações descritivas do Plano Na
cional de Viação de que trata esta lei.

Art. 2" O objetivo essencial do Plano Nacional de
Viação é permitir o estabelecimento da infra-estrutura
de um sistema viário integrado, assim como as bases
para planos globais de transporte que atendam. pelo
menor custo. às necessidades do País. sob o múltiplo
aspecto econômico-social-político-militar.

Art. 3" O Plano Nacional de Viação será imple
mentado no contcxto dos Planos NacioI1ais de Desen
volvimento e dos orçamentos Plurianuais de Investi
mento instituídos pelo Ato Complementar n" 43, de
29 de janeiro de 1969. modificado pelo Ato Comple
mentar n' 76, de 21 de outubro de 1969. e Lei Comple
mentar n" 9, de 11 de dezembro de 1970 obedecidos,
especialmente os princípios e normas fundamentais se
guintes. aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação,
e inclusive à navegação marítima, hidroviária e aérea:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a) a concepção de um sistema nacional de transportes
unificado deverá ser a diretriz básica para os diversos
planejamentos no Setor, visando sempre a uma coorde
nação racional entre os sistemas federal. estaduais e
municipais, bem como entre todas as modalidades de
transporte:

b) os plan01i diretores e os estudos de viabilidade
técnico-econômica devem visar á seleção de alternativas
mais eficientes. levando-se em conta possíveis combi
nações de duas ou mais modalidades de transporte devi
damente coordenadas e o escalonamento de prioridades
para a solução escolhida;

c) dar-se-á preferência ao aproveitamento da capaci
dade ociosa dos sistemas existentes. para. em etapas
subseqüentes, cuidar-se de sua expansão;

d) a política tarifária será orientada no sentido de
que o preço de cada serviço de transporte reflita seu
custo econômico em regime de eficiência. Nestas condi·
ções. deverá ser assegurado o ressarcimento. nas parce
las cabíveis. das despesas de prestação de serviços ou
de transportes antieconômicos que venham a ser solici
tados pelos poderes públicos;

e) em conseqüência ao princípio anterior. serã asse
gurada aos usuários a liberdade de escolha da modali
dade de transporte que mais adequadamente atenda
às suas necessidades:

f) a execução das obras referentes ao Sistema Nacio
nal de Viação. especialmente as previstas no Plano Na
cional de Viação. deverá ser realizada em função da
existência prévia de estudos econômicos. que se ajustem
às peculiaridades locais. que justifiquem sua prioridade
e de projetos de engenharia final;

g) a aquisição de equipamentos ou execução de insta
lações especializadas serão precedidas de justificativa,
mediante estudos técnicos e econômico-financeiros:

h) a adoção de quaisquer medidas organizacionais,
técnicas ou técnico-econômicas no Setor. deverão com
patibilizar e integrar os meios usados aos objetivos mo
dais e intermodais dos transportes. considerado o desen
volvimento científico e tecnológico mundial. Evitar-sc
á, sempre que possível. o emprego de métodos, proces
sos. dispositivos o maquinarias ou materiais superados
e que redundem em menor rentabilidade ou eficiência.
face áquek desenvolvimento;

i) tanto os investimentos na infra-estrutura como a
operação dos serviços de transporte reger-se-ão por cri
térios econômicos; ressalvam se apenas. as necessidades
imperiosas ligádas à Segurança Nacional. e as de caráter
social, inadiáveis, definidas e justificadas como tais pe
las autoridades competentes, vinculando-se. porém,
sempre aos menores custos. e levadas em conta outras
alternativas possíveis;

j) os recursos gerados no Setor Transportes serão
destinados a financiar os investimentos na infra-estru
tura e na operação dos serviços de transporte de inte
resse econômico. Os projetos e atividades destinados
a atender. as necessidades de Segurança Nacional e
as de caráter social. inadiáveis, definidas como tais pelas
autoridades competentes. serão financiadas por recur
sos especiais consignados ao Ministério dos Transpor
tes;

I) os investimentos em transportes destinados a incre
mentar o aproveitamento e desenvolvimento de novos
recursos naturais serão considerados como parte inte
grante de projetos agrícolas industriais e de colonização;
sua execução será condicionada à análise dos benefícios
e custos do projeto integrado e as respectivas técnicas
adequar-se-ão às necessidades daqueles projetos;

m) os investimentos em vias de transportes. portos
e aeroportos, nas áreas metropolitanas e demais áreas
urbanas, deverão ser coordenados por planos diretores
e/ou projetos específicos e compatibilizados com os pia
nos de desenvolvimento urbano. visando obter uma cir
culação eficiente de passageiros e cargas. garantindo
ao transporte terrestre. marítimo e aéreo possibilidades
de expansão sem prejuízo da racionalidade na locali
zação das atividades econõmicas e das zonas residen
ciais.

Art. 4" As rodovias ou trechos de rodovia, já cons
truídos e constantes do Plano Nacional de Viação apro
vado pela Lei n" 4.592. de 29 de dezembro de 1964.
e alterações posteriores e que não constem do Plano
Nacional de Viação aprovado por esta lei, passam auto
maticamente para a jurisdição da Unidade da Federação,
em que se localizem.

Dezembro de 1989,

Art. 5" Poderão ser considerados como comple
mentando e integrando uma via terrestre do Plano Na
cional de Viação os acessos que sirvam como facilidades
de caráter complementar para o usuário. desde que
estudos preliminares indiquem sua'necessidade e viabili
dade financeira ou haja motivo de Segurança Nacional.
obedecendo-se às condições estabelecidas por decreto.

Art. 6" As vias de transporte. portos e aeródromos
constantes do Plano Nacional de Viação ficam. sejam
quais forem os regimes de concessão e de propriedade
a que pertençam, subordinadas às especificações e nor
mas técnicas aprovadas pelo Governo Federal.

Art. 1" Os recursos provenientes do Orçamento
Geral da União e de Fundos específicos. destinados
ao Setor Transportes. não poderão ser empregados em
vias. portos e aeródromos que não constem de progra
mas ou planos. oficiais. anuais ou plurianuais. enqua
drados nos respectivos sistemas de viação. obedecidos
os demais dispositivos legais concernentes.

Art. 8" Os recursos que tenham sido destinados pa
ra atendimento das obras constantes do Plano Nacional
de Viação. aprovado pela Lei n" 4.592, de 29 de dezem
bro de 1964. serão transferidos automaticamente para
a execução das mesmas obras consideradas no Plano
de que trata esta lei independentemente de qualquer
formalidade.

Art. 9" O Plano Nacional de Viação será, em princí
pio. revisto de cineo em cinco anos.

Parágrafo único, Dentro de cento e oitenta dias da
vigência desta lei. o Conselho Nacional de Transportes
estabelecerá a sistemática do planejamento e implan
tação do Plano Nacional de Viação obedecidos os princí
pios e normas fundamentais. enumerados no art. 3'

Art. 10, Os Estados. Territórios, Distrito Federal
e Municípios elaborarão e reverão os seus Planos Viá
rios com a finalidade de obter-se adequada articulação
e compatibilidade entre seus sistemas viários e destes
com os sistemas federais de Viação.

§ 1" O atendimento ao dispostp neste artigo. no
que se refere a planos e sistemas rodoviários. é condição
essencial à entrega. pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER). das parcelas cabíveis
àquelas Unidades Administrativas, do Imposto Único
sohre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos,
somente sendo lícito aos Estados. Distrito Federal e
Municípios aplicarem recursos oriundos daquele impos
to nos seus Sistemas Rodoviários. quando esses se har
monizem e se integrem entre si com o Sistema Rodo
viário Federal.

§ 2' Para atendimento ao disposto na legislação em
vigor. especialmente no art. 21. do Decreto-Lei n' 512.
de 21 de março de 1969, o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem estabelecerá a sistemática de
verificação da compatibilidade e adequação, do planeja
mento e implementação dos Planos Rodoviários dos
Estados. dos Territõrios. do Distrito Federal e dos Mu
nicípios. ao Plano Nacional de Viação.

§ 3' A sistemática de que trata o parágrafo anterior
estabelecerá a forma e os prazos em que serão prestadas
as informações necessárias à verificação mencionada
e provará normas organizacionais de planejamento. de
execução e de estatística, como orientação para os seto
res rodoviários dos Estados. dos Territórios. do Distrito
Federal e dos Municípios. de modo a obter seu funciona
mento harmônico e efetivamente integrado num sistema
rodoviário de ãmbito nacional.

Art. 11. Os Planos Rodoviários dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal. serão elaborados e
implementados dentro de sistemática semelhantes à do
Plano Nacional de Viação e deverão, no prazo máximo
de cento e oitenta dias após a publicação desse Plano.
ser submetidos ao Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, que os apreciará. encaminhando-os ao
Conselho Nacional de Transportes.

Art. 12. Após cento e oitenta dias da publicação
dos Planos Rodoviários estaduais. os Municípios deve
rão apresentar seus planos rodoviários aos órgãos com
petentes dos Estados em que se situam.

§ 1" Os órgãos rodoviários estaduais aprovarão os
Planos Rodoviários Municipais. dando imediata ciência
ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

§ 2" Desde que não haja incompatibilidade com os
Planos Rodoviários Municipais. Estaduais e o Plano
Nacional de Viação. poderão ser elaborados Planos Ro-
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XVII - BR-21O - Trecho: Macapá-Caracaraí
Içana-Mitu (Fronteira com a Colômbia) na exten
são aproximada de 2.450km;

XVIII - BR-158 - Trecho: São Félix do Ara
guaia-Xavantina-Barra do Garças, na extensão
aproximada de 630km.

Parágrafo único. Os pontos de passagem e as
extensões dos trechos planejados serão fixados de
finitivamente pelo Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem,. após os estudos técnicos e
topográficos finais."

Art. 19. Enquanto não for estabelecida a nova sis
temática preconizada no artigo 10 e seus parágrafos
desta lei, assim como no artigo 21 e seus parágrafos,
do Decreto-Lei n" 512, de 21 de março de 1969, modifi
cados pelo artigo 16 da presente lei, continuarão em
vigor as disposições da legislação que trata do assunto.

Art. 20. A classificação dos portos e aeródromos
será feita pelo Poder Executivo, segundo os critérios
que avaliem e escalonem a sua importância econômica
em função das regiões, áreas ou atividades servidas pe
los mesmos, ressalvados os interesses da Segurança Na
cional.

§. 1" Dentro de cento e vinte dias, da vigência desta
lei, o Conselho Nacional de Transportes apresentará
projeto, dispondo sobre a classificação dos portos marí
timos, fluviais e lacustres, que integrem o Sistema Por
tuário Nacional.

§ 2" Os nomes dos aeródromos e aeroportos exis
tentes só poderão ser modificados quando houver neces
sidade técnica dessa alteração.

Art. 21. É mantido o Plano Aeroviário Nacional
de que trata o Decreto-Lei n" 270, de 28 de fevereiro
de 1967, observada sua compatibilidade com as dispo
sições desta lei e atendidas as demais definições do
Código Brasileiro do Ar (Decreto-Lei nc' 32, de 18 de
novembro de 1966).

Art. 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as Leis n'" 4,540, de 10 de dezem
bro de 1964; 4.592, de 29 de dezembro de 19M e 4.906,
de 17 de dezembro de 1965, e os Decretos-Leis n'" 143,
de 2 de fevereiro de 1967 e 514, de 31 de março de
1969, e demais disposições em contrário.

Brasília, 10 de setembro de 1973; 152" da Indepen
déncia e 85" da República. - Emílio G. Médici - Alfre
do Buzaid - Adalberto de Barros Nunes - Orlando
Geisel- Antônio Delfim Netto - Mário David Andreaz
za - J. Araripe Macêdo - João Paulo dos Reis Velloso
- José Costa Cavalcanti.

t -
1
J

1
I -

~,~ ! ~ I -
~c1 I .. j ..
lvi ! I ..
~:o i \

!';: .~ ••••• I. t ..

!"~':> ~.-~ I • .. " .

~ :i-.? _" •• __.... ~ ••• ,._." ... ~\ :'~'\

r ::i .. t \ .... t, r "., _ ' •• 0.' .. t -I -::::
~.::.:: "I'_'""'''''"'''''~'''''i .. ,;~~';;;

da Amazônia Legal, definida no artigo 2", da Lei
n" 5.173, de 27 de outubro de 1966, as terras devo
lutas situadas na faixa de cem quilômetros de largu
ra, em cada lado do eixo das seguintes rodovias
já construídas, em construção ou projetadas:

I -BR-230 (Transamazônica) - Trecho: Es
treito - Altamira - Italtuba - Humaitá. na ex
tensão aproximada de 2,300km;

I

II - BR-425 - Trecho: Abunã - Guajara-Mi
rim, na extensão aproximada de 130km;

III - BR-364 - Trecho: Porto Velho - Abunã
- Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul - Ja
piim. na extensão aproximada de 1.000km;

IV -BR-317 - Trecho: Lábrea - Boca do
Acre - Rio Branco - Xapuri - Brasiléia - Assis
Brasil. na extensão aproximada de 880km;

V - BR-230 (Transamazônica) - Trecho Hu
maitá-Lábrea. na extensão aproximada de 230km;

VI-BR-319 - Trecho: Manaus-Humaitá-Por
to Velho, na extensão aproximada de 760km;

VII-BR-174 - Trecho: Manaus-Caracaraí
Boa Vista-Fronteira com a Venezuela, na extensão
aproximada de 970km;

VII - BR-401 - Trecho: Boa Vista-Fronteira
com a Guiana, na extensão aproximada de 140km;

IX-BR-364 - Trecho: Cuiabá-Vilhena-Porto
Velho, na extensão aproximada de 1.400km;

X - BR-163 - Trecho: Cuiabá-Cachimbo-San
tarém - Alenquer-Fronteira com o Suriname, na
extensâo aproximada de 2,300km;

XI -BR-156 - Trecho: Macapá-Oiapoque, na
extensão aproximada de 680km;

XII - BR-OSO - Trecho: Rio Araguaia
Cachimbo-Jacareaeanga - Careiro. na extensão
aproximaôa de U\OOkm;

XIII - BR-OlO/226/153 - Trecho: Porto Fran
co-Paralelo 13 (no Estado de Goiás), na extensáo
aproximada de 900km;

XIV - BR-OlO/230 - Trecho: Guamá-Caroli
na, na extensão aproximada de 600km;

XV -BR-070-Trecho: Rio Araguaia-Cuiabá.
na extensão aproximada de 470km;

XVI - BR-307 - Trecho: Cruzeiro do Sul-Ben
jamin Constant-Içana-Cucui (Fronteira com a Ve
nezuela) e suas ligações com as localidades de Elvi
ra (BR-411) e Caxias (BR-413), na fronteira com
o Peru, sendo a extensão total aproximada de
l.750km;

"Art. 12. O~ Estados e o Distrito Federal so
mente receberão as suas quotas do Fundo Rodo
viário Nacional após demonstrarem perante o De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem a
destinação e aplicação daqueles recursos, de acor
do com a legislação vigente.

§ 4" A inobservância dos prazos a que se refe
rem os parágrafos anteriores, salvo se prorrogados
por motivo de força maior, a critério do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem, deter
minará retenção automática das quotas a serem
distribuídas. "

Art. 14. O item Ie o § 4", doart.14, do Decreto-Lei
n' 61, de 21 de novembro de 1966, pássam a ter respecti
vamente, a seguinte redação:

"Art. 14 , , " ..
I - No máximo dez por cento em rodovias subs

titutiva~ de linhas férreas federais reconhecidamen
te antieconômicas.

§ 4' As rodovia~ substitutivas de linhas férreas
federais reconhecidamente antieconômicas pode
ráo ter sua jurisdição ou conservação a cargos dos
órgãos rodoviários estaduais ou municipais, con
cernentes, "

Art. 15. O art. 21 do Decreto-Lei n\' 512, de 21
de março de 1969, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 21. Os recursos previstos no artigo ante
rior, a serem distribuídos trimestralmente pelo
DNER, serão integralmente aplicados pelos Esta
dos, Municípios, Distrito Federal e Territórios, na
execução dos planos rodoviários estaduais, muni
cipais ou territórios, os quais deverão se articular
e compatibilizar com as diretrizes deste Decreto-lei
e do Plano Nacional de Viação, de modo a obter-se
um sistema rodoviário integrado de âmbito nacio
nal."

Art. 16. Os §§ 1" e 2', do art. 21, do Decreto-Lei
n" 512, de 21 de março de 1969, passam a ter, respectiva
mente, a seguinte redação:

"§ 1" Para cumprimento do disposto neste arti
go, os Estados, Territórios e Distrito Federal deve
râo submeter suas programações rodoviárias (orça
mentos anuais e plurianuais) e relatórios detalha
dos de atividades ao Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, de acordo com as normas
e padrões que este órgão estipular.

§ 2' Os Municípios submeterão suas progra
mações rodoviârias (orçamentos anuais e pluria
nuais) e relatórios detalhados à aprovação das auto
ridades estaduais respectivas, na forma que estas
determinarem, atendidas, dentro do possível, a ho
mogeneidade com as nonnas e padrões mencio
nados no parágrafo anterior."

Art. 17. A alínea h, do art. 4" do Decreto-Lei n"
799, de 28 de agosto de 1969, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art: 4" , .
h) manifestar-se sobre os Planos Rodoviários

que os Estados, Territórios e Distrito Federal lhe
submeterem, através do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem."

Art. 18. O art. 1', do Decreto-Lei n" 1.164, de I"
de abril de 1971, modificado pelo Decreto-Lei n" 1.243,
de 30 de outubro de 1972, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1" São declaradas indispensáveis à segu
rança e ao desenvolvimento nacional, na regiâo

doviários Vicinai~ intermunicipais pelos órgãos rodoviá
rios estaduais, de comum acordo com os Municípios
interessados,

§ 3'.' Basicamente:, a competência executiva e políti
co-administrativa das rodovias vicinais intermunicipais,
não consideradas rodovias estaduais, caberá aos respec
tivos municípios em que se situarem.

Art. 13, O caputdo art. 12 e seu § 4"do Decreto-Lei
n"61, de 21 de novembro de 1966, passam a ter, respecti
vamente, a seguinte redação, mantidas a~ alterações
introduzidas no~ demais parágrafos desse artigo, pelo
art. 5" do Decreto-Lei n" 343, de 28 de dezembro de
1967:
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

A proposição em epígrafe tem por objetivo incluir
no Plano Nacional de Viação a ligação ferroviária entre
Salgueiro e Araripina, no Estado .de Pernambuco, a
ser denominada Ferrovia do Gesso.

Na justificação, o nobre Autor esclarC:"ce que a refe
rida ligação permitirá a integração da região do Araripe
ao trecho Crato - Salgueiro - Petiolina, da EF-1l6,
e favorecerá o intercâmbio interregional já existente.

Ao Projeto de Lei n' 1.125, de 1988, foi anexado,
nos termos regimentais, o de n" 2,225, de 1989, d~ auto
ria do Deputado César Cals Neto e que "inclui na Rela
ção Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Via
ção, aprovado pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro
de 1973, a ferovia Transnordestina, ligando Petrolina
PE a Araguaína-TO".

De acordo com o segundo projeto em referência,
a ligação ferroviária Transnordestina terá os seguintes
pontos de passagem: Petrolina (Pe) - Salgueirv (Pe)
- Crato (Ce) - Canto do Buriti (Pi) - Eliseu Martins
(Pi) - Ribeiro Gonçalves (Pi) - Balsas (Ma) - Caro
lina (Ma) - Araguaína (To).

Dentre os argumentos que justificam a proposição,
pode-se destacar o seguinte:

"a ferrovia Transnordestina será instrumento im
portante de interiorização e integração da malha
ferroviária nacional, pois interligará, praticamente,
todos os estados do Nordeste com a região Centro
Oeste, cujas economias são complementares."

A matéria foi distribuída às Comissõcs dc Consti
tuição e Justiça e de Transportes.

A este órgão técnico compete pronunciar-se sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, em conformidade com o Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

De acordo com a Constituição Federal:
a) compcte à União estabeleccr princípios e dirc

trizes para o sistema nacional de viação (art. 21, XXI);
b) compete privativamente à União legislar sobre di

retrizes da política nacional de transportes (art. 22, IX);
c) cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do

Presidente da República, dispor sobre todas as matérias
de competência da União (art. 48).

Entendemos que a matéria em exame encontra apoio
nos dispositivos citados e que, também, se coaduna
com as normas constitucionais sobre o processo legisla
tivo (art. 61).

Por outro lado, a matéria se harmoniza com os princí
pios do Direito e as regras de técnica legislativa.

Poder-se-ia observar que o trecho Petrolina Salgueiro
- Crato já se encontra incluído na Relação Descritiva
das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, como inte
grante da EF-116. Tal fato, no entanto, não prejudica
a proposição quanto aspectos que a esta Comissão com
pete examinar.

Diante do expsoto, opinamos pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa dos Projetos de
lei n" 1.125, de 1988', e 2.225, de 1989.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1989. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidadc, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 1.125/88, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João
Natal, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Jor
ge Medauar; Vice-Presidente; Harlan Gadelha, Hélio
Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Michel Temer,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Eavl
do Gonçalves, Juarez Marquez Batista, Gerson Peres,
Doutel de· Andrade, José Genoíno, Marcos Formiga,
Nilson Gibson, Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário
Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Tito
Costa, Messias Góis, Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi-

_I Ackel, Silvio Abreu, Roberto Torres, Alcides Lima,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Benito Gama, Enoc Vieira, Adylson Motta, Roberto
Jefferson, Fernando Santana, Lélio Souza, Raimundo
Bezerra e Vicente Bogo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1989. - Depu
tado João Natal, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Dcputado Nilson Gibson, Relator.

COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 1.125, de 1988, visa a incluir,
na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional
de Viação, a ligação Salgueiro - Araripina, no Estado
de Pernambuco, a ser denominada Ferrovia do Gesso.

Na justificação, o Autor se reporta aos benefícios
econõmicos que poderão resultar da medida preconi
zada, especialmente quanto ao escoamento da produção
mineral e agrícola da região do Araripe.

Ao Projeto de Lei n" 1. 125, de 1988, foi anexado
o de n'! 2.225, de 1989, de autoria do nobre Deputado
César Cals Neto, e que tem o objetivo de incluir, na
relação descritiva do Plano Nacional de Viação, a ferro
via Transnordestina, ligando Petrolina (Pe) a Araguaína
(To), passando por Salgueiro (Pe) Crato (Ce), Canto
do Buriti (Pi), Eliseu Martins (Pi), Ribeiro Gonçalves
(Pi), Balsas (Ma) e Carolina (Ma).

Na justificação, o Autor assinala diversos aspectos
que demonstram o importante papel a ser desempe
nhado pela Ferrovia Transnordestina quanto à integra
ção da malha ferroviária nacional, e à interligação das
economias complementares das regiões a serem ser
vidas.

A matéria foi distribuída às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Redação; e de Viação e Trans
portes, Desenvolvimento Urbano e Interior.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n' 1.125, de 1988, anexo
o de n" 2.225, de 1989.

Cabe, agora, a este órgão técnico, pronunciar-se, em
conformidade com o art. 32, item XIII, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados,

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n" 1.125, de 1988, propõe incluir
no Plano Nacional de Viação, PNV, a ligação ferroviária
entre Salgueiro e Araripina, no Estado de Pernambuco,
onde se situam as maiores jazidas de gipsita do País,
as quais abastecem grande parte das indústrias de ci
mento do Nordeste.

Constatamos que o procedimento no manejo do mi
nério pelo sistema rodoviário a uma distância de 180
km (cento e oitenta quilômetros) é impraticável. Enten
demos que tal produto, que se constitui uma carga tipi
camente ferroviária, tenderia a ter preços mais compe
titivos caso fosse transportado pela modalidade mais
adequada. Desta forma, a construção de um trecho
ferroviário, unindo Salgueiro a Araripina, propiciaria
a formação de trens unitários que levariam a produção
diretamente ao destino final.

Isto posto, e tendo em vista que a construção da
ferrovia só poderá ser realiza caso conste do Plano Na
cional de Viação, e, ainda, que a referida inclusão não
implica, nccessariamente, na obrigatoriedade da ime
diata execução. somos inteiramente favoráveis à medida
proposta pelo projeto acima citado.

O Projeto de Lei n" 2.225, de 1989, ao propor a
ligação ferroviária Petrolina (Pe) - Araguaína (To),
permite a seguinte análise:

- é clara a importãncia que o traçado proposto terá
para a interiorização da malha ferroviária nacional, para
a integração inter-regional e para o melhor aproveita
mento das potencialidades econômicas das regiões sob
sua futura influência;
-o trecho Petrolina (Pe) -Salgueiro (Pe) -Crato

(Ce) já se encontra incluído na relação descritiva das
ferrovias do PNV, como integrantes da EF-116.

- por seu traçado e pelas razões que fundamentam
sua defesa. a inclusão do trecho Crato (Ce) - Ara
guaína (To) se coaduna com a inclusão do trecho Sal
gueiro (Pe) -Araripina (Pc) - e ambas com os obje
tivos do PNV e os interesses nacionais.

Desta forma, opinamos favoravelmente à medida
preconizada pelo segundo projeto em referência, com
a ressalva feita ao trecho Petrolina - Crato.

Dezembro de 1989

Visando a conciliar as conlusões resultantes do exame
das duas proposituras, sugerimos que seu conteúdo seja
reunido em um Substitutivo, conforme texto em apenso.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Proje
to de Lei n' 1.125. de 1988, e do Projeto de Lei n"
2.225, de 1989, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão. 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Paulo Roberto Matos, Relator.

SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Lei n" 1.125, de 198R

Inclui ligações ferroviárias na Relàção Descritiva
das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, insti
tuído pela Lei n' 5,917, de 10 de setembro de 1973,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' Ficam incluídas, na Relação descritiva das

Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela
Lei n" 5.917, dc 10 de setembro de 1973, as seguintes
ligações ferroviárias, com os respectivos pontos de pas
sagem:

I - Salgueiro - Araripina, no Estado de Pernam
buco. denominada Ferrovia do Gesso;

II - Crato - Araripina - Canto do Buriti - Eliseu
Martins - Ribeiro Gonçalves - Balsas - Carolina
- Araguaína - nos Estados do Ceará. Pernambuco,
Piauí, Maranhão e Tocantins, denominada Ferrovia
Transnordestina. .

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu

tado Paulo Roberto Matos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão dc Transportes, em sua rcunião ordinária
do dia 6 de dezembro de 1989, aprovou, por unanimi
dade, o Projeto de Lei n" 1.125/89, do Deputado Gon
zaga Patriota, que "inclui ligação ferroviária de Pernam
buco na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacio
naI de Viação, instituído pela Lei n" 5.917, de 10 de
setembro de 1973", nos termos do substitutivo apresen
tado pelo Relator, Deputado Paulo Roberto.

Compareceram os Senhores Deputados- Darcy Poz
za, Jorge Arbage, Sérgio Werneck, Alexandre Puzyna,
Alziro Gomes. Dalton Canabrava, Denisar Arneiro,
Gidel Dantas, Júlio Campe,s, José Fernandes, Lael Va
rella, Lézio Sathler, Mário Martins, Mauro Campos,
mauro Miranda, Paulo Roberto, Rubeil1 Branquinho,
José Carlos Grecco, Eliel Rodrigues, Ezio Ferreira,
Luiz Leal e Costa Ferreira.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Darcy Pozza, Presidente - Deputado Paulo Ro
berto, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
PROJETO DE LEI N" 1.125, DE 1988

Inclui ligações ferroviárias na Relação Descritiva
das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, insti·
tuído pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam incluídas, na Relação Descritiva das

Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela
Lei n" 5.917. de 10 de setembro de 1973, as seguintes
ligações ferroviárias, com os respectivos pontos de pas
sagem:

I - Salgueiro - Araripina, no Estado de Pernam
buco, denominada Ferrovia do Gesso;

11 - Crato - Araripina - Canto do B~riti - Eliseu
Martins - Ribeiro Gonçalves - Balsas - Carolina
- Araguaína - nos Estados de Ceará, Pernambuco,
Piauí, Maranhão e Tocantins, denominada Ferrovia
Transnordestina.

Art. 2'.' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Depu

tado Darcy Pozza, Presidente - Deputado Paulo Ro
berto, Relator.
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PROJETO DE LEI
N? 1.471-A, DE 1989

(Do Sr. Geraldo Alckimin Filho)

Dispõe sobre a capacidade civil dos deficientes
mentais; tendo parecer: da Comissão de Constitui
ção e Justiça e Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação.

(Projeto de Lei n' 1.471, de 1989, a que se refere
o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' O art. 5' do Código Civil, Lei n" 3.071, de

l' de janeiro de 1916, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5' São absolutamente incapazes de exer
cer pessoalmente os atos de vida civil:

I - os menores de 16 (dezesseis) anos;
11 - os loucos de todos os gêneros e os porta

dores de deficiência mental grave e permanente;
IH - os surdos-mudos que não puderem expri

mir sua vontade;
IV - os ausentes, assim declarados por ato do

juiz."

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

Art. 3,' Revogam-se as disposições em contrário

Justificação

Nosso intuito é a proteção dos chamados "excepcio
nais". Não raras vezes são eles prejudicados nos seus
.interesses econômicos e sociais em função da omissão
"existente no nosso ordenamento jurídico, no que respei
ta às peculiaridades relativas ao seu cstado. Devido
ao processo de retardamento mental de que são vítimas,
essas pessoas não pnssuem, por isso mesmo, o discerni
mento suficiente para distinguir corretamente o que
pode ou não lhes ser prejudicial.

Assim, é de todo conveniente que, considerados ab
solutamente incapazes para a prática dos atos da vida
civil, possuam curadores que possam eficazmente admi
nistrar sua vida, seus bens e seus interesses sociais.

Por outro lado, os chamados "excepcionais" perdem,
hoje, ao atingir a maioridade os benefícios previden
ciários que usufruíam quando menores, além de bolsas
de estudo que, muitas vezes. foram obtidas através de
árduos sacrifícios.

Ademais, vale notar que os "excepcionais" de idade
entre dezoito e vinte e um anos não são passíveis de
interdição, o que vem causando toda sorte dc problemas
para seus familiares.

Em vista do exposto, estamos certos de contar com
o integral apoio dos nobres colegas parlamentares, ne
cessário à transformação deste projeto em le(

Sala das Sessões. de 1989. - Geraldo
Alckmin Filho.

LEGlSLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CÓDIGO CIVIL

LEr N' 3.071,
DE 1" DE JANEIRO DE 1916

PARTE GERAL

Disposição Preliminar

Art. 1" Este código regula os direitos e obrigações
de ordem privada concernente às pessoas, aos bens e
às suas relações.

LIVRO I
Das Pessoas

TíTULO I
Da Divisão das Pessoas

CAPÍTULO I
Das Pessoas Naturais

Art. 5" São absolutamente incapázes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil:

I - Os menores de 16 anos;
I1- os loucos de todos os gêneros;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

III - Os surdos-mudos, que não puderem exprimir
a sua vontade;

IV - os ausentes, declarados tais por ato do juiz.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITur~

çÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Através deste projeto, seu autor busca alterar a reda
ção do inciso II do Art. 5" do Código Civil para incluir,
dentre os absolutamente incapazes de exercer, pessoal
mente, os atos da vida civil "os portadores de deficiência
mental grave e permanente".

Diz a justificativa:

"Nosso intuito éa proteção dos chamados "ex
cepcionais". Não raras vezes são eles prejudicados
nos seus interesses econômicos e sociais em função
da omissão existente no nosso ordenamento jurídi
co, no que respeita às peculiaridades relativas ao
seu estado. Devido ao processo de retardamento
mental de que são vítimas, essas pessoas não pos
suem, por isso mesmo,'o discernimento suficiente
para distinguir corretamente o que pode ou não
lhes ser prejudiciiLl. "

É o relatório.

II - Voto do Relator

O projeto em exame não vai de encontro a qualquer
dispositivo da Carta Magna e atende às normas dc com
petência legislativa da União (art. 22), da legitimidade
da iniciativa (Art. 61) e das atribuições do Congresso
Nacional (Ar!. 48, caput).

A técnica legislativa nao merece reparos.
Quanto ao mérito, a medida proposta é salutar no

exato sentido em que, tornado texto legal, o assunto
não mais comportará divergências jurisprudenciais ou
administrativas.

Nos tempos atuais, existe uma sadia preocupação com
as pessoas "excepcionais" que não mais podem, a exem
plo da linguagem do início deste século, ser confundidas
com "os loucos de todo gênero".

Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, ju
lidicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprova
ção deste Projeto de Lei n' 1.471189.

Sala das Comissão, 29 de agosto de 1989. - Depu
tado Costa Ferreira, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Rcdação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, jUl'ídicidadc,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n' 1.471189, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Harian Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamin. Horãcio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins. Renato Viana,
Rosãrio Congro Neto, Sêrgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tajara.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Costa Fer
reira, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 1.594-A, DE 1989

(Do Sr. Antônio Salim Curiati)

Dispõe sobre a divulgação da Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais; tendo parecer da Co
missão de Cosntituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade e in.iuridicidade.

(Projeto de Lei n" 1.594, de 1989, a que se
refere o parecer.)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' Compete à Central de Medicamentos divul-·

gar a Relaçqo Nacional de Medicamentos Essenciais
anualmente e sempre que houver modificação em qual
quer dos medicamentos constantes desse documento.

§ l' A Relação Nacional de Medicamentos Essen
ciais é o documento que define os produtos farmacêu
ticos prioritários para a prevenção, o diagnósticó e o
tratamento das doenças prevalentes na população brasi
leira e deverá indicar também os de mais baixo custo.

§ 2" A divulgação de que trata este artigo será feita
através do Diário oficial da União c em separatas, que
serão distribuídas em todos os órgãos públicos de saúde
e que poderão também ser adquiridas pelos interessados
junto à Cerne ou nos locais indicados por esse órgão.

Art. 2" Dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua
publicação, o Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 3" Estalei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Cerca de 80% da população brasildr~ possui baixo
poder aquisitivo, com uma renda média familiar mensal
de até cinco salários mínimos. Portanto, grande parte
dessas pessoas não tem acesso aos medicamentos em
geral, dificultando, ou mesmo impossibilitando a eficá
cia no tratamento das diversas doenças que afetam a
saúde de nosso povo.

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saú
de concluíram que a quase totalidade das doenças pode
ria ser tratada com um número reduzido de fármacos,
uma vez que diversos medicamentos apresentam efeitos
semelhantes. .

O grande número de remédios, a diversidade nos
preços, a desinformação dos usuários e os interesses
da própria indústria farmacêutica, agravam o problema
da saúde no Brasil.

A Relação Nacional de Meciamentos Essenciais ela
borada pelo Conselho Consultivo da Cerne procura sele
cionar as drogas de maior eficácia e menor toxidade
e "reflete a soma dos princípios fundamentais de terapia
mcdicamentosa e saúde pública, incluindo, portanto,
os agentes imunizantes e as drogas componentes dos
esquemas adotados pelo Ministério da Saúde".

Outrossim, vale salientar que a indústria farmacêutica
em geral não rotula seus medicamentos pelos respec
tivos nomes genéricos - cerca de 2.100 -, mas, sim,
utilizando nomes de fantasia, que chegam a quase
14.000, em prol de uma estratégia de comercialização
que visa tão-somente a seus próprios interesses. En
quanto isso, a Rename, eonforme documento-proposta
elaborado pela Cerne em 1987, "adota essa norma, com
o objetivo de desvincular o receituário médico dos no
mes de fantasia comerciais, cuja tradicional utilização
privilegia as empresas e fabricantes de maio!' poder eco
nômico e de maiores gastos publicitários, reduzindo
as possibilidades de consolidação das empresas nacio
nais emergentes.

Reveste-se, assim, de grande importãnda a divulga
ção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais,
que, todavia, não vem sendo feito eomo era prevista,
razão por que, através do presente projeto de lei, procu
ramos estabelecer sua periodicidade e obrigatoriedade
de elaboração. a fim de evitar que deixe simplesmente
de ser feita.

Estamos certos de que sua divulgação facilitará o
trabalho da classe ·ntédica e beneficiará a população
em geral.

Sala das Sessões, de 1989. - Antônio
Salim Curiati.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Visa o autor. por seu projeto, a disciplinar a divulga
ção da Relação Nacional de Medicamentos Esscnciais
- Rename.

H - Voto do Relatol'

A Constituição foi bcm explícita ao definir os campos
de atuação dos Poderes. Entendo que ao Legilativo
falece competência para, por meio de projeto de lei,
dizer em detalhes como deve agir a administração públi-
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ca. seja a direta. seja a indireta. No caso presente.
determinar. por lei. como deve ser feita a divulgação
da REN{\ME é uma invasão despropositada na seara
alheia. E um ato privativo do Presidente da CEME
- Central de Medicamentos.

Deve-se permitir que o Poder Executivo exerça ple
namente suas atrtibuições como previsto do art. 84 da
Lei maior. Ao Legislativo compete outras contribuições
que a Constituição lhe reservou.

Assim sou de parecer pela inconstitucionalidade e
injuridicidade do projeto em estudos.

À elevada consideração dos Nobres Pares.
Sala das Comis~ões. 17 de outubro de 1989. - Depu

tado Messias Góis, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei n" 1.594/89. nos termos do pare
cer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes Moraes. Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,
Hélio Manhães. José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes
Riberito. Michcl Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Ha
ge. Eliézer Moreira .. Adylson Motta, Horácio Ferraz,
Francisco Benjamim, Jorge Hage. Gerson Peres, Bene
dicto Monteiro, Doutel de Andradc, José Genoíno,
José Maria Eymael. Marcos Formiga, Aldo Arantes.
Roberto Freire, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plí
nio Martins. Renato Vianna. Rosário Congro Neto.
Sérgio Spada. Theodoro Mendes, Tito Costa, Messias
Góis, Ney Lopes. Oscar Corrêa, Juarez MarquesBatis
ta, Ibrahim Abi-Ackel. Sigmaringa Seixas, Afrísio Viei
ra Lima, Silvio Abreu, Roberto Torres, Aluízio Cam
pos, Alcides Lima. Gonzaga Patriota. Jesus Tajra e
Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Messias
Góis. Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 1.698-A, DE 1989
(Do Sr. Nilso Sguarezi)

Reserva vaga aos filhos de trabalhadores nas esco
las públicas federais de 3' grau e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de Constituição
c Jnstiça e Redação, pela inconstitucionalidade,

(Projeto de Lei n" 1.698, de 1989. a que se refere
o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As escolas públicas de 3" grau integrantes

do sistema federal de educação e as entidades univer
sitárias subvencionadas pelo erário público da União
reservarão percentual de vagas aos filhos de trabalha
dores, independente do regime jurídico que os vincula,

Art. 2' Trinta por cento das vagas por área e por
curso ficarão destinadas aos filhos dos trabalhadores
cuja renda mensal não seja superior a cinco salários
mínimos.

Art. 3" Aos filhos de trabalhadores cujos salários
ou vencimentos se situem em faixa inferior a dez e
superior a 5 salãrios mínimos legais ficam asseguradas
mais vinte por cento das vagas por área e por curso.

Art. 4'" As entidades de ensino superior que rece
bem subvenções ou auxilias do poder público federal
deverão reverter, no mínimo, dez por cento das subven
ções ou auxílios em bolsas de estudo nas condições
previstas nesta lei.

Art. 5" As vagas não aproveitadas na forma ante
riormente estabelecida poderão ser preenchidas até o
limite autorizado. por área e por curso. observada a
classificação e o regimento interno.

Art. 6" Esta lei entrará em vigor na qata da sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O ensino de terceiro grau. na modalidade ora prati
cada, é altamente elitista, discriminatório e, por isso
mesmo, antidemocrático. As universidades públicas,

.que ministram cursos gratuitos - e hoje absorvem 800[,
,do orçamento do Ministério da Educação - são privi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Iégio das classes ricas. economicamente mais aquinhoa
das. Estamos restaurando a democracia política c, pari
passu cumpre implantar a democracia educacional. A
regra fundamental da "igualdade de oportunidade" ain
da não encontrou aplicação no setor do ensino. Os filhos
das camadas superiores da sociedade gozam o privilégio
de freqüentarem as l1lelhores escolas. tanto do 1" quanto
do 2' e do 3" graus. A imensa massa menos favorecida
sobram os bancos da escola pública. sabidamente de
qualidade muito duvidosa. Semelhante discriminação
se acentua por ocasião do ingresso às universidades
públicas. Para superar o iníquo sistema vestibular 
ideado pela ditadura com propósitos de favorecimento
das elites - requer-se bagagem de conhecimentos que

.a escola de 2" grau não fornece. Para suprir esta lacuna,
só com a passagem pelos famigerados cursinhos pré-ves
tibunares, cuja freqüência exige recursos econômicos
fora do alcance das camadas pobres. Qual o resultado?
A ironia de que o rico estuda de graça em universidades
copiosamente regad;ts a 80 por cento das verbas federais
reservadas à educação! É a e1itização do ensino supe
rior; e elitização é negação da democracia. Contudo,
o mais grave é privar-se a Nação de muitos cérebros
privilegiados, porquanto dotes materiais nunca foram
garantia de dotes intelectuais. da mesma forma como
pobreza social jamais caracterizou pobreza de inteli
gência. Que a ditadura fomentasse a segregação em
privilegiando a uns e segregando a outros, tudo bem,
eis que é próprio da ditadura negar métodos democrá
ticos. No entanto. semelhante situação não encontra
justificativa numa sociedade que retomou os caminhos
da democracia. Cumpre, pois. corrigir tão injusta situa
ção, até mesmo por interesse nacional que tem pressa
em terraplenar o fosso tecnológico que nos separa do
mundo desenvolvido. E para isso cumpre investir nos
melhores cérebros, provenham eles da classe rica ou
da classe pobre! E não é outro o intento desta lei.

Brasl1ia, maio de 1988. - Nilso Sguarezi. Depu-
tado Federal.

PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I - Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Nilso
Sguarezi propõe "reserva de vagas aos filhos de traba
lhadores nas escolas públicas federais de 3" grau e dá
outras providências".

Determina que as escolas integrantes do sistema fede
ral de educação e as entidades universitárias subvencio
nadas pela União reservem 30 (trinta por cento) das
vdgas, por área e por curso para os filhos de trabalha
dores, cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários
mínimos, independente do regime jurídico que os vin-
cula. .

Assim como assegura mais 20% (vinte por cento)
para os filhos de trabalhadores que percebem entre
5 (cinco) e \O (dez) salários mínimos.

Decreta que as entidades que recebem subvenções
ou auxílios do poder público federal revertam, no míni
mo, \0% (dez por cento) das subvenções ou auxílios
para bolsas de estudo.

Esclarece que as vagas não aprovadas pelos filhos
dos trabalhadores serão preenchidas dc acordo com o
regimento interno de cada instituição.

E na justificativa ressalta o autor:

"O ensino de terceiro grau. na modalidade ora
praticada, é altamente clitista. discriminatório e,
por isso mesmo, anti-democrático."

U - Voto do Relator

A Constituição Brasileira promulgada em 1988, traz
em seu preâmbulo as idéias de igualdade e justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna. pluralista
e sem preconceitos.

Em seu art. 206, I afirma que o ensino será ministrado
com base nos princípios .de: "igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola".

Sabemos das diferenças sociais que ainda existem em
nosso País. mas estamos lutando não só para diminuí-las
gradativamente, como também para legalmente criar-·
mos condições que minimizem os contrastes econômi
cos.
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Ao beneficiarmos um grupo de acordo com a sua
origem funcional, estamos privilegiando uns em detri
mento de outros.

Diante do exposto votamos pela inconstitucionali
dade do presente projeto de lei.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1989. - Depu
tado Ervin Bonkoski, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Porjeto
de Lei n° 1.698/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente. João Natal, Vice-Presidente, Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Hélio Manhães, José Du
tra. Harlan Gardelha. Leopoldo Souza, Mendes Ribei
ro. Michel Temer. Nilson Gibson. Osvaldo Macedo.
Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto,
Sérgio Spada, Theodoro Mendes. Tito Costa. Aloysio
Chaves. Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco
Benjamim, Messias Góis, Ney Lopes. Oscar Corrêa,
Horácio Ferraz, Jorge Hage. Juarez Marques Batista.
Sigmaringa Seixas. Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel,
Doutcl de Andrade, Sílvio Abreu, Benedito Monteiro,
Roberto Torres, José Genoíno. José Maria Eymael.
Marcos Formiga. Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrí
sio Vieira Lima, Aluízio Campos, Jesus Tajras, Alcides
Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues
Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim. Presidente - Deputado Ervin Bon
koski, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 1.761-A, DE 1989
(Do Sr. Paulo Almada)

Declara de utilidade pública o Fundo Missionário
Achilles Barbosa, com sede em Belo Horizonte, Es
tado de Miuas Gerais; tendo parece.. da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade. juridicidade, técnica legislava e, no mé
rito, pela aprovação,

(Projeto de Lei n' 1. 761, de 1989. a que se rdere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. )" É declarado de utilidade pública o Fundo

Missionário Achiles Barbosa, com sede na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

Art. 3" Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Justificação

O Fundo Missionário Achilles Barbosa é uma socie
dade religiosa e filantrópica. sem fins lucrativos. criada
em 22 de setembro de 1982 pela Terceira Igreja Batista
de Belo Horizonte.

Conforme seus estatutos. esta entidade tem por finali
dade:

I - sustentar missionários, preferencialmente sepa
rados pelas igrejas locais. para onde não houver traba
lho evangélico:

2 - despertar o interesse missionário por quaisquer
meios de divulgação;

3 - promover reuniões missionárias onde o assunto
será focalizado e discutido:

4 - criar organizações beueficentes, educacionais e
industriais que visem a melhoria social dos membros
das igrejas e congregações que surgirem como fruto
dos trabalhos do Fundo.

Para atingir seus objetivos o Fundo conta apenas com
a colaboração de seus sócios efetivos o que. evidente
mente. é insuficiente para a realização de obra tão im
portante como a que se propõe. Esta a razão de propor
mos que esta entidade seja declarada de utilidade públi
ca atráves de lei federal.

O Fundo Missionário Achiles Barbosa já foi decla
rado de utilidade pública pela Lei Municipal n" 445,
de 7 de maio de 1986 e pela Lei Estadual n" 8.617,
de 20 de julho de 1984.
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Pelos documentos que se encontram em anexo pode
mos verificar que o Fundo Missionário Achilles Barbosa
preenche todos os requisitos exigidos pela lei para que
uma entidade seja declarada de utilidade pública.

Sala das Sessões, Deputado Paulo Almada.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O ilustre Deputado Paulo Almada pretende. através
do Projeto de Lei n" 1.761/89. declarar de utilidade
pública o Fundo Missionário Aehilles Barbosa, com
sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Esclarece o autor, na justificação, que trata-se de
uma sociedade religiusa e filantrópica, sem fins lucrati
vos, que tem por finalidade:

"1 - sustentar missionários, preferencialmente
separados pelas igrejas locais, para onde não hou
ver trabalho evangélico;

2 - despertar o interesse missionário por quais
quer meios de divulgação;

3 - promover reuniões missionárias onde o as
sunto será focalizado e discutido;

4 - Criar organizações beneficentes, educacio
nais e industriais que visem a melhoria social dos
membros das igrejas e congregações. que surgirem
como fruto dos trabalhos do Fundo."

Encontram-se anexados ao projeto documentos que
comprovam que o Fundo Missionário Achilles Barbosa
atende às exigências consubstanciadas na legislação es
pecífica vigente: a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935,
e o Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961.

O exame da proposição sob os aspectos de compe
tência desta Comissão nos leva ao entendimento que
não existe obstáculo à sua aprovação, que está lavrada
em boa técnica legislativa e em conformidade com as
normas jurídico-constitucionais.

11- Voto do Relator

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei n" 1.761, de 1989.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1989. - Depu
tado Oscar Corrêa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, .iuridicidade.
técnica legislativa c, no mérito pela aprovação do Proje
to de Lei n" 1.761189. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal, Vice-Presidente: Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro.
Michel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Hage, Eliézer
Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge
Hage. Gerson Peres, Doutel de Andrade, Benedicto
Monteiro. José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos
Formiga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plinío M31tins, Renato Vianna.
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Tito Costa, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Cor
rêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Ibra
him Abi-Ackel, Sílvio Abreu, Roberto Torres, Afrísio
Vieira Lima. Aluízio Campos, Alcides Lima, Adylson
Motta, Jesus Tajra, Rodrigues Palma e Gom.aga Pa
triota.

Sala da Comissão, 2~ de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Oscar Cor·
rêa, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ L785·A, DE 1989

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Dá nova redação ao art. 117 da Lei n' 1.711,
de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n" 1.785, de 1989, tendo anexado
o de n' 3.637/89, a que se refere o parecer.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 117 da Lei n" 1.711. de 28 de outubro

de 1952. passa a viger com a seguinte redação:

·'Art. 117. O tempo correspondente à licença
especial não gozada é considerado como de efetivo
exercício para efeito de gratificação adicional por
tempo de serviço e contado em dobro para efeito
de aposentadoria."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Preceitua o art. 117 do Estatuto dos Fucnionários
Públicos Civis da União que o tempo referente a licença
especial não gozada será contado em dobro, para efeito
de aposentadoria.

Entretanto, se o tempo em que o servidor se ausenta
do serviço. em gozo de licença especial, é computado
como de efetivo exercício, consoante a norma inserida
no art. 79, IX. do referido diploma, por que não consi
derá-lo, também, para efeito de percepção de qüin
qüênio?

É justo, por conseguinte, que o período referente
à licença-prêmio não gozada seja considerado para a
concessão de adicional por tempo de serviço, ainda que
computado singelamente.

Talo propósito desta iniciativa que, esperamos, me
recerá acolhimento.

Sala das Sessões, 20 de março de 1989. - Deputado
Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 1.711, DE 28-10-52
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi

cos Civis da União.

.... ·········.......... ·····TfTü"Lo·iii···· ....·...... ······· .. ·..·
Dos Direitos e Vantagens

.. 'CApíTuLO' IV···· .

........................................................................
SEÇÃO VJlI

Da Liçença Especial
Art. 117. Para efeito de aposentadoria será conta

do em dobro o tempo de licença especial que o funcio
nário não houver gozado.

PROJETO DE LEI N" 3.637. DE 1989
(Do Sr. Daso Coimbra)

Altera a redação do art. 117 da Lei n' 1.711,
de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionário
Públicos Civis da União.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.785/89.)

O Congresso Nacional decreta.
Art. 1',· Dê-se ao art. 117 da Lei n" 1.711, de 28

de outubro de 1952. a seguinte redação:

"Art. 117. Será considerado como de efetivo
exercício para efeito de gratificação adicional por
tempo dc serviço e contado em dobro para efeito
de aposentadoria, o tempo correspondente a licen
ça especial não gozada."

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O art. 117 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de
1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União. estabelece que o tempo de serviço referente
à licença especial não gozada será computada em dobro
para efeito de aposentadoria. No cntanto, por que não
considerá-lo, também, para efeito de percepção de
qüinqüênio?

Nada mais justo que o período referente à licença
prêmio não gozada seja considerado para a concessão
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de adicional de tempo de serviço. ainda que de modo
singelo.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1989. - Deputado
Daso Coimbra.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N! 1.711,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi·
cos Civis da União.

TÍTULO III
Dos Direitos .e Vantagens

··· .. ·.. ·.. ·.. ·········· ..cAPfTüiü·Iv ..·········· ......·.. ····

SEÇÃO VIII
Da Licença Especial

Art. 117. Para efeito de aposentadoria será conta
do em dobro o tempo de licença especial que o funcio
nário não houver gozado.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto visa a alterar o art. 117 da Lei n' 1.711,
de 1952 - Estatuto dos Servidores Civis da União,
para que o tempo correspondente à licença especial
passe a ser computado para fins de concessão da gratifi
cação adicional por tempo de serviço - qüinqüênio.

11 - Voto do Relator

A matéria de que trata o projeto diz respeito ao
regime jurídico de servidores civis instituído pela Lei
n' 1.711, de 1952.

E, em se tratando de servidores públicos e respe.ctivo
regime jurídico. a Constituição vigente, art. 61, § l'
c, reserva' a iniciativa da legislação correspondente ao
Presidente da República.

Concluímos, dessa forma, pela inconstitucionalidade
do projeto, por impropriedade de iniciativa, ficando
prejudicada a análise dos demais aspectos da compe
tência desta comissão.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1989. - Depu
tado José Maria Eymael.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 1.785/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson. Osvaldo Macedo, Plínio
Martins. Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz. Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Achel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres. José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma. Aluízio Campos, Jesus Tjara, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado José Maria
Eymael, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 1.790-A, DE 1989
(Do Sr. Tadeu França)

Dá nova redação ao item I do art. 11 da Lei
n' 3,807, de 26 de agosto de 1960, para o fim de
tornar recíproca a relação de dependência entre
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cônjuges e companheiros, e determina outras provi.
dências; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitncionalidade.
(Projeto de Lei n" 1.790, de 1989, tendo anexado
o de n' 2.390/89, a que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O item I do art. li da Lei n° 3.807, de

26 de agosto de 1960, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 11. .
I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro

mantidos há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de
qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos
ou inválidos e as filhas solteiras menores de 21
(vinte e um) anos ou inválidas ou até 24 (vinte
e quatro) anos, se estudantes freqüentando curso
superior. "

Art. 2" Os encargos decorrentes desta lei correrão
à conta dos recursos constantes do art. 69 da Lei n"
3.807, de 26 de agosto de 1960.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em seu art. 11. relaciona a Lei Orgânica da Previ
dência Social os dependentes do segurado para efeito
de percepção dos benefícios previdenciários.

No que respeita à mulher, a Lei Orgânica é bastante
benéfica, portanto permite que a esposa, sem restrições,
possa beneficiar-se com pensão decorrente do faleci
mento de seu esposo. Por sua vez, a companheira, para
fazer jus à benesse, necessita apenas estar sendo man
tida pelo segurado há mais de cinco anos.

Em contrapartida, quanto ao homem, há uma injusti
ficável discriminação, portanto, somente na situação
de marido inválido, é que poderá ter ele direito à presta
ção previdenciária. Tal discriminação apresenta-se ain
da mais odiosa quando se verifica que, com a ascensão
profissional da mulher, tornou-se ela participante efe-
tiva e necessária na economia do casal. .

Por outro lado, de acordo com o § 5' do art. 226
da Constituição Federal. os direitos e deveres referente
à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo ho
mem e pela mulher. Desaparece assim o princípio de
que o marido é o cabeça do casal. o sustentáculo da
sociedade conjugal.

Por tudo isto, e em vista ainda do disposto no inc\~o

V do art. 201 da Carta Magna, impõe-se a eliminação
desta anomalia, que impede o homem de usufruir dos
benefícios previdenc:ários no caso de morte da esposa.

Sala das Sessões, de de 1989. - Tadeu
França.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO

DAS COMTSSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a legislação de previdência social e dá ou
tras providências.

"Art. 11. Consideram-se dependentes dos se
gurados, para os efeitos desta Lei:

I - a esposa, () marido mválido, a companheira,
mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de
qualquer con<iição menores de 18 (dezoito) anos
ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condi
ção, mcnorcs de 21 (vintc c um) anos ou inválidas."

PROJETO DE LEI N' 2.390, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)

Dispóe sobre Oii dependentes do segurado da Pre
vidência Social e determina ontras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.790/89,)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" São considerados dependentes dos segura

dos, para efeito da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960, a esposa, o marido, a companheira ou compa
nheiro de mais de cinco anos, os filhos de qualquer
condição menores de dezoito anos ou inválidos e as

filhas solteiras de qualquer condição, menores de vinte
e um anos, ou inválidas.

Art. 2' As despesas decorrentes ao direito em favor
do marido de segurada falecida correrão à conta de
recursos arrecadados com as contribuições previden
ciárias em geral.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstifcação

A atual legislação previdenciária exclui expressamen
te o marido de segurada falecida. não inválido. do direi
to à pensão, embora ela seja segurada e contribua.
regularmente. como todo trabalhador. para a manu
tenção do sistema.

Trata-se de evidente discriminação que incumbe eli
minar, porque ela atinge duplamente o casal: a segu
rada, que paga como os demais contribuintes não tendo,
porém, reconhecidos os mesmos direitos daqueles; e
o seu marido ou companheiro. que, enviuvando, ficará
ao desamparo social, Gonfigurando situações que não
podem e não devem continuar a existir.

Sala das Sessões, . - U1dnrico Pinto.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTlTUrçÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

São, na forma da projetada disciplinação legal, consi
dcrados dependentes dos segurados, para efeito da Lei
n'! 3.807. de 26 de agosto de 1960. a esposa, o marido,
a companheira ou companheiro de mais de cinco anos.
os filhos de qualquer condição menores de dezoito anos
ou inválidos e as filhas solteiras de qualuqer condição,
menos de vinte e um anos, ou inválidas, dcvendo correr
à conta dos recursos arrecadados com as contribuições
previdenciárias em geral as despesas decorrentcs do
direito em favor do marido da segurada falecida.

Determinou o Sr. Presidente, por despacho de 29
de março último, a audiência desta e das Comissões
de Saúde, Previdência e Assistência Social e de Finan
ças;

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Prevê a Constituição. sobre a matéria objeto da pro
posição em exame:

"Art. 201. Os planos de previdência social.
mediante contribuição, atenderão, nos termos da
lei, a:

V -pcnsão por morte de segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependen
tes, obedecido o disposto no § 5" e no art. 202.

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 59. Os projetos de lei relativos à organi
zação da seguridade social e aos planos de custeio
e de benefício serão apresentados no prazo máximo
de seis meses da promulgação da Constituição ao
Congresso Nacional, que terá seis meses para apre
ciá-los.
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Na
cional, os planos serão implantados progressiva
mente nos dezoito meses seguintes".

A iniciativa, como no caso presente, de projeto de
lei tendente a disciplinar as conquistas sociais consa
gradas pela Constituição de 1988. é privativa do Poder
Executivo que já remeteu ao Congresso a primeira pro
posição dispondo sobre os planos de benefícios e de
custeio da Previdência Social, na forma do Projeto de
Lei n" 2.570. de 1989.

O voto, conseqüentemente. é pela inconstituciona
lidade quanto à iniciativa, do Projeto de Lei n' 1.790/89.

Sala da Comissão, 4de outubro de 1989. -Deputado
Theodoro Mendes, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou

unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 1.790/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Prcsidente; João Natal - Vice-Presidente;
Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães. José
Dutra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ri
beiro, Michel Temcr, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo.
Plínio Martins, Renato Vianna,' Rosário Congro Neto.
Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa. Aloysio
Chaves, Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco
Benjamim. Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa,
Horácio Ferraz. Jorge Hage. Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ac
kel, Doutel de Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Mon
teiro, Roberto Torres, José Genoíno, José Maria Ey
mael, Marcos Formiga, Aldo Arantes. Roberto Freire,
Afrísio Vieira Lima. Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alci
des Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota e Rodri
gues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Theodoro
Mendes. Relator.

PROJETO DE LEI
N9 1.793-A, DE 1989
(Do Sr. Tadcu França)

Acrescenta parágrafo único ao artigo l' da Lei
n" 7.408, de 1985, a qne "permite a tolerância de
5% (cinco por cento) na pcsagem de carga em veícu
los de transporte", tendo pareceres: da Comissão
de Constitnição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emenda: e, da Comissão de Transportes, pela rejei.
ção.

(Projeto de Lei n"1.793, de 1989. a que se refe
rem os pareceres)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ao art. I', da Lei n" 7.408, de 1985, que

"permite a tolerância de 5% (cinco por cento) na'pesa
gem de carga em veículos de transporte", é acrescen
tado o seguinte parágrafo único:

"Art. 1" ..
"Parágrafo único. E assegurado, dentro dos limi
tes permitidos de peso. o transporte de produtos
cuja natureza específica não se enquadra nos limi
tes de peso por eixo. "

Justificação

Expõe a empresa Frigorífica Maringá S.A., estabe
-lecida em Maringá, Estado do Paraná, dificuldades que
está enfrentando com relação ao transporte de merca
dorias a serem distribuidas em diversas localidades do
País:

"Decorrente da cacterística do produto que somente
é transportado em pendurado, de outra forma seria
improcedente, somos constantemente autuados por não
podermos cumprir a legislação em vigor que limita o
peso da carga por eixo. Impossibilitados que somos
de cumprir a legislação, ficamos à mercê de penalidades
que vão de multas até o transbordo de carga do veículo.
o que acarreta aumento do valor do frete, atraso na
entrega de mercadoria, diminui a qualidade do produto.
enfim causa prejuízos à empresa. aumenta o preço final
da mercadoria e prejudica a economia do País."

Pela natureza do problema, entendemos que se faz
necessário modificar a legislação sobre o assunto, na
forma da proposição agora apresentada.

Sala das Sessões. 1989. - Tadeu Fran-
ça.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA .PELO AU-
TOR .

LEI N" 7.408.
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1985

Permite a tolerância de 5% (cinco por cento) na
pesagem de carga em veículos de transporte.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional dccrcta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1" Fica permitida a tolerância máxima de 50/,·
(cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total
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e peso bruto transmitido por eixo o:le veículos à super
fície das vias públicas.

Art. 2' Somente poderá haver autuação, por oca
sião da pesagem do veículo nas balanças rodoviárias,
quando o veículo ultrapassar OR limites fixados nesta
lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1~85; 164' da Indepen

dência e 97" da República. - JOSE SARNEY - Affonso
Camargo.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 1.793, de 1989, de autoria do
Deputado Tadeu França, propõe seja acrescentado ao
art. 1" da Lei n'" 70408, de 1985. o seguinte parágrafo
unico:

"Parágrafo único. É assegurado, dentro dos limi
tes permitidos de peso, o transporte de produtos
cuja natureza específica não se enquadra nos limi-
tes de peso por eixo." .

Justificando sua iniciativa, o autor transcreve reivin
dicação que lhe foi encaminhada pela empresa Frigo
rífica Maringá S.A.

Queixa-se a referida empresa que, como seu produto
só pode ser transportado em pendurado, é constante
'mente autuada por não poder cumprir a legislação em
vigor que limita o peso da carga por eixo. Por esse
motivo sofre penalidade que vão da multa ao transbordo
'da carga o que aumenta o valor do frete e atrasa a
entrega da mercadoria.

Regimentalmente, cabe a esta Comissão a análise
do projeto nos aspectos da constitucionalidade, juridici
dade e da técnica legislativa.

A matéria foi distribuída também à Comissão de
Transportes que irá se pronunciar sobre o mérito.

No que diz respeito à constitucionalidade, o projeto
se nos afigura perfeito, já que não atenta contra quais
quer normas estabelecidas pela Constituição Federal,
inclusive no que se refere à competência para legislar
sobre o assunto e ao início do processo legislativo.

Por outro lado, não contraria nenhum principio ou
instituto adotado por nosso Direito Positivo, sendo ne
cessário, apenas, ser emendado para aperfeiçoar a técni
ca legislativa.

11 - Voto do Relator

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade,
juridicidadc e boa técnica legislativa. com emenda, do
Projeto de Lei n" 1.793, de 1989.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1989. - Deputado
Jesus Tajra, Relator.

EMENDA
Ao Projeto de Lei n" 1.793/89

Acrescente-se ao Projeto de Lei n" 1.793, de .1989,
os seguintes artigos:

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrá-

rio." Sala da Comissão, 24 de agosto de 1989.
- Deputado Jesus Tajra, Relator.

JII - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária plenária realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda, do
Projeto de Lei n" 1. 793/89, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gerson Peres, no exercício da Presidência (art. 18,
§ 2',in fine, do R.L); Jorge Medauar e João Natal,
Vice-Presidentes; Carlos Vinagre, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza,
Michel Temer, Osvaldo Macedo, Nilson Gibson.
Plínio Martins, Renato Vianna, Tito Costa, Rosá
rio Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes,
Evaldo Gonçalves, Aloysio Chaves, Costa Ferrei
ra, Franscisco Benjamim, Eliézer Moreira, Messias
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Góis, Ncy Lopes, Oscar Corrêa, Jorge Hage, Jua
rez Marques Batista, Sigmaringa Seixas. Vilson
Souza, Ibrahim Abi-Ackel, Brandão Monteiro, Síl
vio Abreu, Roberto Torres, Benedicto Monteiro,
José Genoíno, Marcos Formiga, José Maria Ey
mael, Aldo Arantes, Afrísio Vieira Lima, Antonio
Mariz, Jesus Tajra, Jorge Arbage, Gonzaga Patrio
ta, Roberto Jefferson e Fernando Santana.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. 
Deputado Gerson Peres, no exercício da Presidên
cia - Deputado Jesus Tajra, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Acrescente-se ao projeto os seguintes artigos:

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrá
rio."

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. - Depu
tado Gerson Peres, no exercício da Presidência - Depu
tado Jesus Tajra, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
J - Relatório

Chega-nos para análise, Projeto de Lei da Câmara
n" 1.793/89 de autoria do Deputado Federal Tadeu Fran
ça, uo qual propõe o acréscimo de um parágrafo ao
art. l' da Lei n" 7.408, de 25 de novembro de 1985
(Lei da Balança) do seguinte teor:

"Art. I'! ..

Parágrafo único. É assegurado, dentro dos li
mites permitidos de peso, o transporte de produtos
cuja natureza específica não se enquadra nos limi
tes de peso por eixo. "

Ao justificar o Projeto de Lei, o parlamentar trans
creve colocações feitas pelo Frigorífico Maringá, expli
cando que o transporte de produtos em pendurado difi
culta o cumprimento dos limites de peso por eixo estabe
lecidos na legislação de trânsito, sendo a transportadora
constantemente autuada pela fiscalização.

Preliminarmente, cabe informar que o Projeto em
questão já foi apreciado pelo Conselho Nacional de
Trãnsito - Contran em sua 3.539" Reunião Ordinária,
ocasião em que posiciounou-se contrariamente à sua
aprovação.

Em brilhante parecer, o Conselheiro representante
do DNER no Contran, relator do Processo, assim dis
correu sobre o assunto:

"O projeto de lei apresentado, sob o argu
mento de que é impraticável distribuir corretamen
te ao longo da carroceria do veículo uma carga
que tem de ser transportada pendurada, de modo
a observar os limites de peso por eixo imposto
pelo RCNT, quer isentar os seus transportadores
dessa obrigatoriedade, para evitar que os mesmos
sejam constantemente multados por descumprir a
lei.

Entretanto. é necessário enfatizar que. de todos
os limites de peso ou dimensões impostos pelo
RCNT, o limite de carga por eixo é o exigível com
mais rigor, tanto assim é que, nem mesmo com
"Autorização Especial de Trânsito" é permitido
ultrapassá-lo, isto porque a pressão transmitida pe
los pneumáticos à superfície da via, é uma das variá
veis de maior peso no dimensionamento dos pavi
mentos e. conseqüentemente. na determinação do
custo de construção e de manutenção de rodovias.

Além disso, o problema levantado pela empresa
pode ser resolvido de outra forma, pela colocação
de furos ou cavas nos varais de su,tentação da car
ga, para fixar os ganchos em que as peças são de
penduradas, e evitar que as mesmas se desloquem
com o movimento do veículo. mantendo inalterável
a distribuição do peso sobre os eixos dos veículos.

Verifica-se portanto, que o Projeto de Lei. se
aprovado, tornará incontrolável a distribuição de
peso por eixo do veículo. permitindo. desse modo.
excesso de pressão sobre o pavimento e aceleração
do processo de desgaste da rodovia, exigindo, em '
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conseqüência, maiores recursos para sua restau
ração, em troca de um injustificável benefício que
atingirá uns poucos usuários, o que nos leva a reco
mendar ó não apoiamento do projeto em pauta."

Em vista disso, não há como apoiar esta propositura,
uma vez que a solução do transporte de produtos pendu
rados em carrocerias frigorificadas seria uma correta
fixação da carga nos trilhos. evitando seu constante
deslocamento.

Ademais, ainda que não fosse pela transgressão aos
limites de peso por eixo, a não fixação da carga impli
caria num sensível incremento da insegurança no trans
porte, facilitando o tombamento ou até mesmo aciden
tes .mais graves. causados pela má distribuição do peso.

E este o nosso parecer, pélo qual somos contrários
à sua aprovação.

Sala da Comissão. 4 de dezembro de 1989. - Depu
tado Denisar Arneiro, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes, em sua reunião ordinária
do dia 6 de dezembro de 1989, rejeitou, .por unanimi
dade. o Projeto de lei n" 1.793/89, do Deputado Tadeu
França. que "acrescenta parágrafo ao artigo 1" da Lei
n" 7.408, de 1985." que "permite a tolerãncia de 5%
(cinco por cento) na pesagem de carga em veículos
de transporte." nos termos do parecer do Relator, De
putado Denisar Arneiro.

Compareceram os Senhores Deputados: Darcy Poz
za, Jorge Arbage. Sérgio Werneck, Alexandre Puzyna,
Alziro Gomes, Da1ton Canabra,va, Denisar Arneiro,
Gidel Dantas. Júlio Campos, José Fernandes, Lael Va
rella, Lézio Sathler. Mário Martins. Mauro Campos,
Mauro Miranda, Paulo Roberto, Rubem Branquinho,
José Carlos Grecco. Eliel Rodrigues. Ézio Ferreira.
Luiz Leal e Costa Ferreira.

Sala da Comissão. 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Darcy Pozza, Presidente - Deputado Denisar Ar
neiro, Relator.

PROJETO DE LEI
N? 1.796-A, DE 1989

(Do Sr. Tadeu França)

Dispõe sobre a aposentadoria por tempo de servi.
ço, com contagem recíproca; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n" 1. 796, de 1989. a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 5" da Lei n" 6.226, de 11 de julho

de 1975, que "dispõe sobre a contagem recíproca de
tempo de serviço público federal c de atividade privada,
para efeito de aposentadoria", passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 5" A aposentadoria por tempo de servi
ço, com contagem recíproca, será concedida ao
segurado da previdência social que contar ou venha
contar 30 (trinta) anos de serviço desde que tenha
contribuído pelo menos 213 (dois terços) do tempo
de serviço em atividade privada."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei u' 6.226, de 14-7-75. que "dispõe sobre a conta
gem recíproca de tempo de serviço público federal e
de atividade privada, para efeito de aposentadoria".
foi um avanço em termo de conquistas sociais, porém
contém um defeito localizado em seu art. 5" quando
garante a aposentadoria por tempo de serviço que con
tar ou venha a completar 35 anos de serviços indepen
dentemente de analisar quantos anos o segurado contri
buiu como funcionário estatutário da União e como
empregado na atividade privada, ou vice-versa.

Esta lei não inclui. o servidor militar conforme o art.
33. § 3', b, da Consolidação das Leis da Previdência
Social (CLPS), demonstrando claramente a desigual
dade no tratamento, o que não é novidade, já que a
norma foi aprovada no regime anterior.
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Outra situação que o mencionado diploma legal não
observou foi quanto ao item "Fonte de Receitas" 
art. 122 (CLPS) -, o empregado cm atividade privada
contribui obrigatoriamente com percentagens que vão
de 8,5% a 10% do valor do seu salário, enquanto que
na condição de servidor público estatutário a contri
buição não ultrapassa os 7,2% do seu salário.

Perante a legislação trabalhista a justiça leva em con
sideração o último ano, o último mês, o último emprego,
etc; para avaliar os direitos do empregado e a Lei n"
6.226175 simplesmente ignora este fator.

Referida lei prevê redução para 30 anos da contri
buição para obter o direito à aposentadoria, se mulher
ou juiz, e ignorou outras atividades desgastantes como
é o caso dos bancários, cujo índice de óbitos é alarmante
por conseqüências de complicações em sua saúde, em
virtude da tarefa desempenhada.

Se o segurado da previdência social urbana pode ter
averbado o seu tempo de serviço, indenizando a previ
dência social de acordo com o Decreto n" 90.038. de
9-8-84, e se aposentar aos 30 anos de serviço, então
por que o ex-funcionário público não tem o mesmo
privilégio, se indenizar a previdência pela diferença pa
ga a menor? (art. 122. I. e III, a, da CLPS).

Por todas essas razões, contamos com o apoio, dos
nobres pares para a aprovação desta iniciativa.

Sala das Scssões, de de 1989. - Tadeu
França,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 6.226, DE 14 DE JULHO DE 1975

Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de
serviço público federal e de atividade privada, para
efeito de aposentadoria.

Art. 5" A aposentadoria por tempo de serviço, com
aproveitamento da contagem recíproca, autOlizada por
esta lei. somente será concedida ao funcionário público
federal ou ao segurado do Instituto Nacional de Previ
dência Social - INPS, que contar ou venha a completar
35 (trinta e cinco) anos de serviço, ressalvadas as hipó
teses expressamente previstas na Constituição Federal,
de redução para 30 (trinta) anos de serviço, se mulher
ou juiz, e para 25 (vinte e cinco) anos, se ex-combatente.

Parágrafo único. Se a soma dos tempos de serviço
ultrapassar os limites previstos neste artigo, o excesso
não será considerado para qualquer efeito.

DECRETO N" 89.312.
DE 23 DE JANEIRO DE 1984

Consolidação das Leis da Previdência Social

Título III
Prestações

CAPÍTULO V
Aposentadoria por tempo de Serviço
e abono de permanência em serviço

Art. 33. A aposentadoria por tempo de serviço é
devida, após 60 (sessenta) contribuições mensais. aos
30 (trinta) anos de serviço, observado o disposto no
capítulo VII:

§ 3\' O tempo de serviço, provado na fmma estabe
lecida em regulamento, compreende;

b) o tempo de serviço militar. inclusive o voluntário,
prestado pelo segurado, ainda que antes de possuir essa
qualidade, desde que não tenha sido contado para inati
vidade remunerada em Força Armada ou aposentadoria
no serviço público;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

TÍTULO IV
Custeio

CAPITULO I
Fontes de receita

Art. 122. A previdência social urbana é custeada
pelas contribuições:

I-do segurado em geral, de acordo com as alíquotas
a seguir, incidentes sobre o respectivo salário-de-contri
buição, nele integrada todas as importâncias recebidas
a qualquer título:

a) 9,5% (nove e meio por cento) quando o salário-de
contribuição é inferior ou igual a 3 (três) vezes o salário
mínimo; -

b) 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cen
to) quando o salário-de-contribuição é superior a 3
(três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário
mínimo;

c) 9% (nove por cento) quando o salário-de-contri
buição é superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou igual
a 10 (dez) vezes o salário mínimo;

d) 9,5% (nove e meio por cento) quando o salário-de
contribuição é superior a 10 (dez) vezes e inferior ou
igual a 15 (quinze) vezes o salário mínimo;

e) 10% (dez por cento) quando o salário-de-contri
buição é superior a 15 (quinze) vczes o salário mínimo,
observado o limite máximo do item I do art. 135;

III - do servidor de entidade do Sinpas:
a) estatutário, 6% (seis por cento) do seu salário

base, como definido em regulamento, mais 1,2% (um
e dois décimos por cento) para custeio dos demais bene
fícios a que faz jus. mais 2% (dois por cento) para
custeio da assistência patronal;

b) regido pela legislação trabalhista da contribuição
do item I mais 2% (dois por cento) do seu salário-de
contribuição, para custeio da assistência patronal;

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O nobre Deputado Tadeu França apresenta projeto
de lei alterando' a redação do art. 5", da Lei n" 6.226,
de 11 de julho de 1975, que "dispõe sobre a contagem
recíproca de tempo de serviço público federal e de ativi
da~e privada, para efeito de aposentadoria".

E o relatório.

II - Voto do Relator

O Pro.ieto de Lei n" 1. 796, de 1989. não suplanta
o primeiro óbice que lhe é imposto: o da constitucio
nalidade.

A alínea c, do inciso TI, do § I", do art. 61. da Consti
tuição Federal de 1988, estabelece que são de iniciativa
privativa do Presidente da República as leis que dispo
nham sobre a aposentadoria dos Servidores Públicos
Civis da União.

É portanto. inconstitucional o projeto, razão porque
opino por sua rejeição.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1989. - Depu
tado Gerson Peres, PDS - PA.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 1.796/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal. Vice-Presidente; Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo. Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa. Aloysio Chaves.
Dionísio Rage, Eliézer Moreira. Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doute] de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto

Dezembro de 1989.

Torres, José Genoíno, José Maria Eymael. Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire. Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra. Alcides Lima. Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Gerson Pe
res, Relator.

PROJETO DE LEI
NÇ 1.841-A, DE 1989

(Do Sr. César Maia)

Determina a absorção das dívidas dos Estados
e Municípios pela União; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça eRedação, pela inconstitu
cionalidade.

(Projeto de Lei n" 1.841, de 1989. a que se refere
o pareceL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I',' As dívidas financeiras, internas e externas.

de Estados e Municípios por contratos ou títulos serão
absorvidas pela União observada as seguintes restri
ções:

I - esta absorção poderá ser parcial ou total;
II - absorvida pela União a dívida financeira relativa

a um tipo determinado de agente, por contrato ou título,
o Estado ou Município beneficiário não poderá por
oito anos endividar por fonte da mesma característica.

IH - inclui-se neste artigo as respectivas administra
ções indiretas.

Art. 2' No prazo de cento e oitenta dias, os gover
nos estaduais e municipais deverão se pronunciar a res
peito de seu interesse, com autorização formal de seus
poderes legislativos.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação revogando disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei visa a um só tel1!po apontar
na direção do saneamento financeiro de Estados e Mu
nicípios c impedir novo endividamento pela mesma fon
te, o que permitirá separar endividamento orgânico de
inorgânico.

Sala das Sessões, 28 de março de 1989. - Deputado
César Maia

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Preconiza a proposição a absorção. pela União, das
dívidas financeiras, internas e externas de Estados e
Municípios. observadas as seguintes restrições:

I -esta absorção poderá ser total ou parcial;
II - absorvida pela União a dívida financeira a um

tipo determinado de agente, por contrato ou título,
o Estado e o Município beneficiário não poderão por
oito anos se endividar por fonte da mesma caracte
rística.

Cumprindo determinação presidencial de 7 de abril
último, manifestar-se-ão sobre o projeto esta e a Comis
são, de Finanças.

E o relatório.

U - Voto do Relator

Falece ao projeto respaldo constitucional por isso
que acarretando aumento significativo da despesa públi
ca sua iniciativa não é assegurada aos Parlamentares,
ainda que a Constituição não declare expressamente.

Com efeito. a Constituição não admitc que projetos
originários do Legislativo aumentem a remuneração dos
servidores da administração direta e indireta (art. 61,
§ 1", al não admitindo, também, emendas que aumen
tem a despesa prevista nos projetos de iniciativa exclu
siva do Presidente da República e nas proposições sobre
organização dos serviços administrativos da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais
e do Ministério Público (art. 63).

Do mesmo modo que quem pode o mais pode o
menos, quem não pode sequer o mesmo não poderá
o ~ais, o que seria ilógico.

E o voto.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 1989. - Deputado

Theodoro Mendes, Relator.
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lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 1.841/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribciro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gcrson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sl1vio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campo., Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Theodoro
Mendes, Relator.

PROJETO DE LEI
N" 1.850·A, DE 1989

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Dispõe sobre o acesso dos segurados da Prvidência
Social nos estãdios de futebol; tendo parecer da Co·
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade e injuridicidade.

(Projeto de Lei n" 1.850, dc 1989, a que se refere
o parecer.)

O Cougresso Nacional decreta:
Art. l' É assegurado aos aposentados da Previdên

cia Social o direito de acesso gratuito nos estádios de
futebol.

Parágrafo único. O interessado deverá comprovar
sua condição de segurado da Previdência Social para
obter credenciamento fornecido pela federação de cada
Estado.

Art. 2" Esta lei entra em vogor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

É público e notório as dificuldades pelas quais os
aposentados da Previdência Social passam, sobretudo
financeiramente, haja vista os parcos recursos de suas
aposeutadorias.

Nada mais justo h,entarmos os beneficiários da Previ
dência Social do pagamento dos ingressos para assisti
rem partidas de futebol. Aliás, é uma forma do Poder
Público incentivar o lazer a uma classe tão desprotegida
quanto a dos aposentados e pensionistas.

A Federação Paulista de Futebol, independente de
legislação, nomeará comissão para estabelecer a forma
de credenciamento.

Temos a certeza de que a prop05ição em tela encon
trará apoio em nossos, pares para a sua imediata trans
formação em lei.

Sala das Sessões, 28 de março de 1989. - ..'.. :laldo
Faria de Sá.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá apresenta
projeto de lei assegurando aos aposentados da Previ
dência Social o direito de ingressarem. gratuitamente,
nos estádios de futebol.

É o relatório.

II - Voto do Relator

No que pese a boa intensão do ilustre parlamentar
em pretender abrir, gratuitamente, os campos de fute
·bol, aos aposentados, vejo-me diante de uma propo
situra sem guarida no texto constitucional.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A medida impõe ônus nos entes de natureza privada
que utilizam os estádios de futebol para o desenvol
vimento de suas atividades profissionais e quando, as
sim, se apresenta. antepõcm·se-Ihe os óbices da legali
dade, da juridicidade e, principalmente da constitucio
nalidade.

É principio corrente a vedação de elaborar-se norma
legal que obriga um ente particular (o profissional),
contra sua vontade, isentar outro ente privado (o apo
sentado). Somente este usa a prestação de serviço da
queles, cansando-lhe prejuízo material.

Não se pode. por exemplo, obrigar um determinado
clube esportivo, a doar toda ou parte de suas rendas
a terceiros. Do mesmo modo, não seria, constitucio
nalmente, amparada a norma de projeto que obrigue
a fábrica de camisas e bolas a doá-las a determinados
clubes.

Se aceito o projeto, estaremos impondo uma redução
de receita dos clubes e estabelecendo uma infringência
ao princípio da igualdade estabelecida no caput do art.
5" da Constituição. .

As taxas e impostos já estão incidindo sobre os está
dios e clubes. Esta isenção invade a seara do particular
causando-lhe prejuízos.

Temos sido, nesta casa, permanente defensor dos
direitos dos aposentados. Não foi em vão que lutamos,
juntamente, com inúmeros colegas, para deixar os apo
sentados com o valor real de seus salários e, por isso
mesmo, ter igualdade de condição de vida do cidadão
em atividade. desse modo, o privilégio. aqui, pleiteado
não se justifica. sobretudo quando os princípios consti
tucionais constantes dos incisos XIII, XVII, XVIII do
art. 5'! da Constituição vigoram como intrumentos de
não interferência ou intervenção "no trabalbo, ofício
ou profissão' sendo "plena a·liberdade de associação
para fins lícitos".

Diante do exposto, opino pela rejeição do projeto
de lei, n" 1.850/89 por ser inconstitucional e injurídico.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1989. - Depu
tado Gerson Peres.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimente pela inconstitucionalidade e injuridicidade
do Projeto de Lei n" Lei n" 1.850/89, nos termos do
parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Jobim - Presidente, João natal - Vice-Pre

sidente, Arnaldo Moraes, carlos Vinagre, Harlan Gade-'
lha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Men
des Ribeiro, Michel Temer. Aloysio Chaves, Dionísio
Hage, Eliézer Moreira, Adylson Motta, Horácio Fer
raz, Francisco Benjamim, Jorge Hage, Gerson Peres,
Benedicto Monteiro, Doutel de Andrade, José Genoí
no, José Maria Eymael, Marcos Formiga, Aldo Aran
tes, Roberto Freire, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo,
Plínio Martius, Renato Vianna, Rosário Congro Neto,
Sérgio Spada, Theodoro Mendes. Tito Costa, Messias
Goís, Ney Lopes, Oscar Corêa, Juarez Marques Batista,
Ibrahim Abi-Ackel. Sigmaringa Seixas, Afrísio Vieira
Lima, Silvio Abreu, Roberto Torres. Aluízio Campos.
Alcides Lima, Gonzaga Patriota, Jesus Tajra e Rodri
gues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Gerson Pe·
res, Relator.

PROJETO DE LEI
N- 1.864-A, DE 1989

(Da Sr" Rita Camata)

Dá nova redação ao artigo 392 da Consolidação
das f_eis do Trabalho; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Trabalho, pela aprovação.

(Projeto de Lei n" 1.864. de 1989, tendo anexado
o de n" 2.018189, a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O artigo 392, da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1"
de maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação:
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"Art. 392. É proibido o trabalho da mulher
grávida no período de 30 (trinta) dias antes do
parto e de 90'(noventa) dias após o parto.

§ \" Para os fins previstos neste artigo. o início
do afastamento da empregada de seu trabalho será
determinado por atestado médico, nos termos do
art. 375, o qual deverá ser visado pela empresa.

§ 2'·' Em casos excepcionais, os períodos de re
pouso antes e depois do parto serão aumentados

., de mais 2 (duas) semanas cada um, mediante ates
tado médico, na forma do parágrafo anterior.

§ 3" Em caso de parto antecipado, a mulher
sempre terá direito aos 120 (cento e vinte) dias
previstos neste artigo.

§ 4'! Em casos excepcionais, mediante atestado
médico, na forma do § I'!, é permitido à mulher
grávida mudar de função."

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

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

Justificação

Depois de muita luta, a mulher trabalhadora conquis
tou importante vitória consubstanciada no inciso XVIII
do art. 7" da Constituição Federal de 1988, que fixou
em cento e vinte dias a licença à gestação, sem prejuízo
do salário.

Como é de amplo conhecimento, os períodos pré
e pós-natal são extremamente delicados para a saúde
da mulher, oportunidades em que necessita ela de cuida-
dos especiais. -

Aliás. consoante pesquisa realizada pelo Centro Bra
sileiro de Classificação de Doenças, vinculado ao Minis
tério da Saúde, as complicações durante o parto ou
mesmo doenças como diabetes ou hipertensão durante
a gestação podem representar uma das principais causas
de morte das mulheres brasileiras.

Em verdade, a licença-gestante de cento e vinte dias
justifica-se não apenas devido à saúde da mulher mas
também. e fundamentalmente, aos cuidados que devem
ser consagrados ao recém-nascido, que, para sobrevi
ver, depende dos cuidados matemos.

Impõe-se, por consequinte, que a norma consubs
tanciada uo inciso XVIII do art. 7' da Lei Maior seja
desde logo transportada para a legislação ordinária, no
caso, a Consolidação das Leis do Trabalho, objetivo
que buscamos através desta proposição.

Sala das Sessões, - Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

XVIJI -licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário. com a duração de cento e vinte dias;

DECRETO-LEI N" 5.452,
DE 1" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho,
. .

Art. 392. É proibido o trabalho da mulher grávida
no período de 4 (quatro) semanas antes e 8 (oito) sema
nas depois do parto.

§ 1,. Para os fins previstos neste artigo, o iuício do
afastamento da empregada de seu trabalho será deter
minado por atestado médico, nos termos do art. 375,
o qual deverá ser visado pela empresa.



.1.5500 Quinta-feira 14

§ 2" Em casos excepcionais, os penodos dc rcpouso
antes e depois do parto poderão ser aumentados de
mais 2 (duas) semanas cada um, mediaute atestado mé
dico, na forma do § I"

§ 3" Em caso de parto antecipado, a mulher terá
sempre direito às 12 (doze) semanas previstas neste'
artigo.

§ 4" Em casos excepcionais, mediante atestado mé
dico, na forma do § 1', é permitido à mulher grávida
mudar de função.

PROJETO DE LEI
N° 2.018, DE 1989

(Do Sr. Antônio Marangon)

Dispõe sobre a licença-gestante à mulher tra
balhadora rural.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.864, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A mulher trabalhadora fUraI terá <Jireito à

licença-gestante pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
nos termos em que dispõe o art. 7'~, inciso XVIII e
art. 201, inciso IH, acrescentados ao art. 195, § 8' da
Constituição Federal.

Art. 2' Considera-se mulher trabalhadora rural
aquela que desempenhe atividade rural, individualmen
te ou em regime de economia familiar e que não possa
ser caracterizada como empregada rural.

Parágrafo único. Para fins de comprovação da con
dição de mulher trabalhadora rural, fica estabelecido
que serão válidos, alternativamente, os seguintes docu
mentos:

I - bloco de produtora rural;
II - contrato de arrendamento, próprio ou do côn

juge;
III - escritura da área em seu nome ou do cônjuge;
IV - declaração do Sindicato de Trabalhadores Ru

rais do qual é associada.
Art. 3' Denominar-se-á salário-maternidade a re

tribuição paga à mulher trabalhadora rural no período
de licença-gestante;

Art. 4" O benefício de que trata o artigo anterior
poderá ser requerido pela mulher trabalhadora rural
a partir do oitavo mês de gravidez perante o órgão
competente da Previdência Social. .

Parágrafo único. Perde o direito ao salário-màter
nidade a mulher trabalhadora rural que não efetuar
a requisição deste benefício até dois anos após o parto
ou da interrupção da gravidez.

Art. 5" O valor do salário-maternidade correspon
derá ao de um salário-benefício, nos termos em que
dispõe o § 5" do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 6" O salário-maternidade, devido por ocasião
da licença-gestante da mulher trabalhadora rural, exigi
rá para a sua concessão, carência de um ano na atividade
produtiva, devidamente comprovada segundo critérios
que estabelece o § 8" do art. 2" da presente lei.

Art. 7" O disposto nesta lei estende-se à mulher
trabalhadora na pesca artesanal, no garimpo ou em
atIvidades extrativas do setor primário, nos termos que
dispõe o § 8" do art. 195 da Constituição Federal.

Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os trabalhadores em geral, e em particular o traba
lhador rural, vêm ampliando o seu espaço na sociedade
e afirmando a sua condicão de cidadãos, com o acúmulo
de inúmeras conquistas: marcando com o próprio san
gue a história brasileira. Quem não se lembra, entre
outros fatos, de Margarida Alves, da Paraíba, ou de
Roseli Nunes, do Rio Grande do Sul, que deram as
suas vidas acreditando na melhoria dos novos tempos.
Mas, não é só no Brasil que os trabalhadores perdem
a vida. Quem não se lembra da histórica data de março
de 1888, nos Estados Unidos da América, onde traba
lhadores, homens e mulheres, morreram por melhores
condições de vida. Mas nem por isso a luta agoniza,
pelo contrário, o sangue do trabalhador rega a terra
e faz surgir novos defensores da causa.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A mulher se sobrepõe a toda esta situação, comba
tendo a concepção de estrutura social que a coloca sub
metida a dominação do homem e exposta a inúmeros
tipos de exploração tais como: a jornada dupla de traba
lho, a exploração sexual, os salários rebaixados, entre
outras discriminações.

A mulher trabalhadora rural, por fatores já demais
conhecidos, sofreu ainda mais uma exploração, a de
que o Estado brasileiro levou mais de quatro séculos
para reconhecer-lhes os direitos que são inerentes a
qualquer trabalhador, mas que só foram conquistados
a duras penas e muito suor. São mais de 5 milhões
de trabalhadoras rurais que ano após ano, saem às ruas
e rodovias a protestar pelos seus direitos negados.

O trabalho do pequeno e médio produtor rural pro
vou há muito tempo sua supremacia na agricultura brasi
leira. O próprio Incra declara que em produção de ali
mentos as propriedades de até 100 hectares detêm 60%
da área colhida. Se elevarmos esta medida para as pro
priedades de até 200 hectares, o índice atinge 75% do
total da área, chegando a 90% se acrescentarmos as
propriedades de até 500 hectares. Mas não é só na
produção de alimentos. Estes índices com pequenas
variações se repetem na produção de culturas primárias
para transformação bem como nos hortifrutigranjeiros.

São nestes relatos que busco uma antiga reparação
que a história deve para estas mulheres e agora, apoiado
nos novos termos constitucionais, deslumbramos a pos
sibilidade de vê-la concretizada.

O projeto é simples e sua lógica é clara. A licença
gestante para a mulher trabalhadora rural, significa a
possibilidade de uma gravidez mais tranqüila e uma
cobertura mínima à falta que faz o seu trabalho, na
parcela do rendimento familiar da l~voura, durante o
período mais intenso da gravidez. E comum na área
rural do Brasil, as mulheres agricultoras permanecerem
ao cabo do arado até as primeiras dores do parto, saindo
dali direto para dar à luz. Isso não é bravura ou fibra
de mulher, como alguns costumam dizer, é pura contin
gência de sustento da sua família, e isso tem que acabar.
Um país que possui a oitava economia do mundo neces
sita urgentemente de medidas que auxiliem a superação
de uma situação social onde os níveis de vida remontam
o próprio século XX e são verdadeiros disparates frente
à complexidade da vida moderna.

Os recursos para tal possibilidade há muito que vêm
sendo recolhidos pelos cofres públicos, que até aqui
fizeram vistas grossas para a situação. Uma série de
observações e a própria experiência que trago em meio
de famílias de pequenos produtores me permitem afir
mar que a parcela do trabalho feminino contribui em
pé de igualdade ao do homem e dos filhos mais velhos
na lavoura. E na porcentagem da produção que é paga
para a Previdência está incluída a parcela deste trabalho
feminino na lavoura. Mesmo assim acreditamos ser im
portante manifestar o seu vínculo com a contribuição
devida e daí o prazo'de um ano de carência na atividade
produtiva. A possibilidade de recorrer ao recurso du
rante o período de dois anos prevê as dificuldades gerais
de comunicação e recursos que encontram os agricul
tores brasileiros hoje. sendo comum qualquer processo,
junto a órgãos da esfera pública, levar mais de ano
para ser encaminhado. apesar de toda a luta dos sindi
catos na sua agilização.

É justo e necessário que ela tenha um mínimo de
atenção e lhe seja alcançado um direito que já é consa
grado para a mulher assalariada, segundo o art. 7",
inciso XVIII, do Capítulo II da Constituição Federal.
E nada mais justo que estender a quem cabe este bene
fício, referendado no arf. 195, § 8", da mesma.

Sala das Sessões. - Deputado Antônio Marangon,
PT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERA'TIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentaís

Dezembro de 1989
!

CAPiTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XVIII -licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

'TÍTULO VIII
Da Ordem Social

······,·"',·,······,··'·'cAPi-rüi::.õ·ii······,··.. ,·, ..···""'"
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, defórma direta e indireta, nos termos
da lei. mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municí
pios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 8" O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrenda
tário rurais, o garimpeiro e pescador artesanal, bem
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas ativi
dades em regime de economia familiar, sem empre
gados permanentes, contribuirão para a seguridade so
cial mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul
tado da comercialização da produção e farão jus aos
benefícios nos termos da lei.

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 201. Os planos de Previdência Social, median
te contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

IH - proteção à maternidade, especialmente à ges
tante:

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I _. Relatório

De autoria da Deputada Rita Camata, chega a esta
Comissão para exame projeto de lei que altera a redação
do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT.

O objetivo da proposta é adequar o dispositivo citado
ao novo texto c.onstitucional. no que se refere ao perío
do da licença à gestante, fixado em 120 (cento e vintc)
dias, nos termos do inciso XVIII do art. 7" da Consti
tuição Federal.

Na justificação, ressalta a ilustre parlamentar a neces
sidade de ser tal norma "desde logo transportada para
a legislação ordinária, no caso, a Consolidação das

Leis do Trabalho",

11 - Voto do Relator

Não exiMe qualquer obstáculo a normal tramitação
do projeto no que se refere à iniciativa e competência
de legislar. Encontra-se também elaborado dentro dos
princípios do Direito e da boa técnica legislativa.

Nosso voto é pela aprovação.
Sala da Comissão, 11 de maio de 1989. - Deputado

José Genoíno.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 1.864/89. nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João
Natal, Vice-Presidente no exercício da Presidência: Ar
naldo Moraes. Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo
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Souza, Mendes Ribeiro, Michel TOOler, Nilson Gibson,
Theodoro i Mendes, Osvaldo Macedo, Plínio Martins,
Renato Vianna, Sérgio Spada, Rosário Congro Neto,
Costa Ferreira, Evaldo Gonçalves, Dionísio Hage, Elié
zer Moreira, Jairo Carneiro, Paes Landim, Ney Lopes,
Juarez Marques Batista, Vilson Souza, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, Miro Teixeira, Horácio Ferraz,
Marcos Formiga, Aldo Arantes, Gonzaga Patriota, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Enoc Vieira e José
Genoíno.

Sala da Comissão, 17 de maio de 1989. - Deputado
João Natal, Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia - Deputado José Genoíno, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO
1- Relatório

Com o Projeto de Lei n' 1.864, de 1989, busca a
nobre Deputada Rita Camata imprimir nova redação
ao art. 392 da CLT, que assegura repouso à empregada
gestante antes e depois do parto, fixando-o em 30 dias
antes e em 90 após o nascimento.

Justificando sua proposição diz a nobre parlamentar
capixaba que o repouso nos períodos pré e pós-natal
constitui ,uma exigência para a garantia da saúde da
parturiente, que imprescinde de cuidados especiais nes
ses momentos. Finaliza a nobre autora da presente pro
posição os a.igumentos de sustentação de sua iniciativa
afirmando urgir seja transportada para a legislação ordi
nária a norma inscrita no item XVIII do art. 7' da
Constituição Federal, que assegura à gestante cento
e vinte dias de licença remunerada.

Recebeu a presente proposição, na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, parecer pela constitu
cionalidade e considerada foi a presente iniciativa elabo
rada consoante a boa técnica de legislar.

É o relatório.
As modificações propostas para o arl. 392 da CLT

se cingem, basicamente, em modificar os períodos de
repouso pré e pós parto hoje vigorantes segundo especi
ficados na Consolidação das Leis do Trabalho, adequan
do-os à garantia constante do item XVIII do arl. 7"
da Constituição Federal, que os fixou, no total, em
120 dias.

A CLT fixa esses períodos em quatro semanas antes
e, em oito, após o parto, período esse de livre arbítrio
do legislador ordinário vez que até o advento da Consti
tuição de 1988 sempre optou o legislador Constituinte,
sem quálquer interrupção, desde o da Constituição de
1934, em garantir repouso remunerado à gestante antes
e após o parto, sem no entanto fixar-lhe o lapso do
respectivo gozo. _

O projeto, assim, em atendimento ao ordenamento
constitucional respectivo, fixa o período do repouso
em 120 dias, caminhando com a orientação traçada na
CLT, ao estabelecer a divisão do período do repouso
em um terço antes e dois terços após o parto e assim
feito, naturalmente, em atenção aos interesses da saúde
da parturiente e do nascituro.

11 - Voto do Relator

Pelas precedentes razões o nosso parecer - e, conse
qüentemente, o nosso voto - é no sentido de que esta
Comissão se manifeste pela aprovação do Projeto de

, Lei n" 1.864, de 1989.
Sala da Comissão, de agosto de 1989. - Depu-

tado José Tavares, Relator.

III - Pareeer da Comissão,
A Comissão de Trabalho, em reunião ordinária, reali

,zada em 6-12-89, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei n' 1.864/89, nos termos do parecer
do relator.

Estive\-am presentes os Senhores Deputados: Carlos
Alberto Caó, Presidente; José Tavares, Relator; Célio
de Castro, Jorge Uequcd, Nelton Friedrich, Augusto
Carvalho, Júlio Costamilan, Osmar Leitão, Edmilson
Valentim, Alexandre Puzyna, Francisco Amaral, José
da Conceição, Jones Santos Neves, Lúcio Alcântara,
Mendes Thame, Geraldo Campos, Mello Reis, Domin
'gos Leonelli, Osvaldo Sobrinho, Nilson Gibson e João
Paulo.
I Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Carlos
'Alberto Caó, Presidente -c- José Tavares, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N° 2.036-A, DE 1989

(Do Sr. Álvaro Valle)

Determina a indicação do prazo de prescrição
nos títulos de crédito (cambiais); tendo parecer: da
Comissão de Constituição e Justiça c Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 2.036, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Nos impressos referentes a títulos de crédito

em geral (cambiais), deverá, obrigatoriamente, constar
a seguinte expressão: "O direito de ação judicial refe
rente a este título prescreve em três anos. nos termos
do art. 70. da Lei Uniforme Relativa às Letras de Câm
bio e Notas Promissórias.

Arl. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em conformidade com o preceituado no art. 70, da
Lei Uniforme Relativa às Letras de Câmbio e Notas
Promissórias. a ação cambiaL contra o sacador. acei
tante e respectivos avalistas, prescreve em três anos.

Assim, o portador de uma promissória só poderá
cobrã-Ia no prazo de três anos. O efeito cambial da
promissória prescreve nesse prazo, findo o qual nenhu
ma ação executiva poderá gerar.

Em verdade, a prescrição, na matéria, é mais curta
que a civil, eis que as necessidades da vida contem
porãnea impuseram aos negócios um ritmo mais rápido,
fazendo das lides mercantis algo mais ativo e intenso
que as atividades civis.

Ocorre. entretanto, que nem sempre o portador de
uma cambial tem conhecimento de que o direito de
propor ação executiva referente ao título prescreve em
três anos. daí muitos prejuízos.

Assim;conquanto ignorantiajuris non excusat, temos
para nós, em face da realidade brasileira. que os impres
sos referentes aos títulos de crédito em geral (cambiais)
contenham advertência no sentido de que o direito de
pleitear judicialmente sua execução prescreve em três
anos, a exemplo, aliás. do que já ocorre com os talões
de cheques, que contêm várias instruções aos emitentes,
lastreadas em disposições legais.

Esperamos, dessa forma, que a iniciativa venha a
merecer acolhimento.

Sala das Sessões, - Álvaro Valle.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI UNIFORME RELATIVA ÀS LETRAS
DE CÀMBI0 E NOTAS PROMISSÓRIAS

TíTULO I
Das Letras

CAPÍTULO XI
Da Prescrição

Artigo 70
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras

(Letras de Càmbio: Flettres de ehange) prescrevem em
3 (três) anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra
o sacador prescrevem num ano. a contar da data do
protesto feito em tempo útil. ou da data do vencimento.
,e se trata de letra que contenha cláusula "sem despe
sas" .

As ações dos endossantes uns contra os outros e con
tra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar
do dia em que o endossante pagou a letra ou em que
ele próprio foi acionado.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I e iH - Relatório e voto do Relator

O projeto quer nos impressos referentes a títulos de
crédito conste expressão alertando para o prazo de pres
crição.

A proposição é constituciDnal, jurídica e lavrada em
boa técnica legislativa. No mérito nada impede sua
aprovação.

Sala das Sessões. 16 de agosto de 1989. - Plínio
Martins, Deputado Federal.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela «provação do
Projeto de Lei n" 2.036/89, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente: João Natal. Vice-Presidente; Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro.
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliezer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage. Gerson
Peres, Doutel de Andrade. Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Gois. Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas. Ibrahim Abi,Ackel. Roberto Torres, Afrí
sio Vicira Lima, AntônioMariz, Alcides Lima, Adylson
Motta. Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za. Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson. Jobim, Presidente, - Deputado Plínio
Martins, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 2.077.A, DE 1989

(Do Sr. José Carmargo)

Define as moléstias e doenças incapacitadoras,
nos termos do artigo 40, inciso I, da Constituição;
tendo parecer da Comissão de Conslituição e ,Jusliça
e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n" 2.077, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' Conceder-se-á a aposentadoria por invali

dez permanente, ao funcionário público e a trabalhador,
com vencimentos integrais da atividade:

I - no caso de acidentes de trabalho que o torne
inapto para a atividade profissional. permitida a readap
tação voluntária;

II - por moléstia profissional. decorrentes das fun
ções que eXerce~

III - por doença psicossomática que o inabilite para
o trabalho;

IV - se portador de esquizofrenia, quaisquer psico
patias e demais doenças mentais, Aids. carcinoma, defi
ciências redutoras dos aparelhos locomotor, respirató
rio ou cardiopatias que tenham exigido intervenção ci
rúrgica ou sejam consideradas clinicamente inabilita
doras para o trabalho.

Arl. 2" O funcionário que requeira a aposentadoria
pot doença. classificada no item IV do artigo anterior,
será submetido a junta médica em hospital público.

Arl. 3" O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias.

Arl. 4" Esta lei entra em vigor a partir da publi
cação da mesma.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A aposentadoria por incapacidade laboral .Ia e pre
vista no direito administrativo como na legislaçáo traba
lhista.
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Entretanto, o casuísmo do primeiro justifica a previ
são do art. 40, I, da Carta em vigor, como a sua regula
mentação.

Sala das Sessões, - Deputado José Car-
margo.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Da'Organização do Estado

............................................................- .
CAPÍTULO VII

Da Administração Pública

........................................................................
SEÇÃO II

Dos Servidores Públicos Civis

Art. 40. O servidor será aposentado:
[ - por invalidcz permancnte, sendo os proventos

integrais quando decorrentes de acidentes, em serviço,
moléstia profissional Ou doença grave, contagiosa OU .
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos de
mais casos.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E IUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Através do projeto de lei em exame, pretende o nobre
Deputado José Camargo especificar em lei as doenças
e moléstias que, acometendo o funcionário público civil
e o trabalhador, lhe dá direito ã aposentadoria com
proventos integrais.

Trata-se, evidentemente, de uma regulamentação do
art. 40, inciso I da Constituição, pois a própria ementa
se refere a essa disposição da Carta Maior.

Eis como o projeto pretende fazer a regulamentação:
..Art. 1" Coneeder-se-á aposentadoria por in

validez permanente, ao Funcionário PlÍblico e a
trabalhador, com vencimcntos intGgrais da ativi
dade:
[- no caso de acidente de trabalho que o torne

inapto para a atividade profissional, permitida a
readaptação voluntária;

II - por moléstia profissional. decorrçnte das
funções que exerce;

III ~ por doença psicossomática que o inabilite
para o trabalho;

IV - se portador de esquizofrenia, quaisquer
psicopatias c demais doenças mentais, Aids, carci
noma, deficiências redutoras dos aparelhos loco
motor. respiratório ou cardiopatias que tenham
exigido intervenção cirúrgica ou sejam considera·
das clinicamente inabilitadoras para o trabalho."

Ficam excluídas, portanto, a cegueira, a lepra, a ne
fropatia grave, estados avançados de Paget e incluídas
outras moléstias e doenças.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Apesar de ter como objetivo declarado rcgulamentar
o arl. 40, inciso I da Constituição (aposentadoria de
servidores públicos por invalidez permanente), o proje
to foi mais longe e estendeu (l regulamentação à apo~en

tadoria dos trabalhadores, que não estão incluídos no
dispositivo a ser regulamentado, mesmo porque são
contemplados em outra disposição da Lci Magna (art.
7", inciso XXIV).

Aparentemente. a irrcgularidade poderia ser sanada,
retirando-se simplesmente a expressão "e a trabalha
dor" do art. 1" elo projeto.

Acontece que isso de nada adiantaria pois a propo
siçãO contém uma outra irregularidade. desta vez insa
náveL que é a infringência a disposição expressa da
Constituição, no que diz respeito ã iniciativa.

Com efeito, preceitua o art. 61, ~ 1". lI, "c", que
são de iniciativa privativa do Presidente ela República
as leis que disponham sobre servidores plÍblicos da

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

União e Territórios, aposentadoria de civis e reforma
e transferência ele militares para a inatividade.

Estando a proposição, assim, eivada de vício insaná
vel. meu voto é no sentido de ser 'arquivado o Projeto
de Lei n" 2.077, de 1989.

Sala da Comissão, 27 ele setembro de 19R9. -Depu
tado Arnaldo Moraes, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição c Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada boje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.077/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Amál
do Moraes, Hélio Manhães. José Dutra, Harlart Gade
lha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro, Michel Temer.
Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Rena
to Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada. Theo
doro Mendes, Tito Costa. Aloysio Chaves, Di'onísio
Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Messias
Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Ferraz, Jorge
Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Gcr
son Peres, Ibrabim Abi-Ackel, Doutel de Andrade,
Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto Torres, Jo
sé Genoíno, José Maria Eymael, Marcos Formiga, Aldo
Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Lima, Aluízio
Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adylson Motta,
Gonzaga Patriota, Rodrigues Palma e Carlos Vinagre.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Arnaldo
Moraes, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 2,082-A, de 1989

(Do Sr. Ney Lopes)

Acrescenta parágrafo ao arligo 268 do Código
de Processo Penal - Decreto-Lei n" 3.689, de 3
de outubro de 1941; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela Constitu
cionalidade, .iuridicídade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação.
(Projeto de Lei n" 2.082, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<' O <irl. 268 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3

de outubro de 1941 ~ Código de Processo Pcnal 
é acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 268. .. .
Parágrafo único. Nos crimes que atentem e vio

lem direitos humanos, perpetrados com abuso de
autoridade e violência à pessoa "física. a Ordem
dos Advogados do Brasil poderá integrar a ação
penal, na qualidade de assistente do Ministério PÚ
blico, independentemente de manifestação de von
tade do ofendido ou do seu representante legal,
assegurando-lhe o uso da via recursal, conferida
ao titular da pretensão punitiva."

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem porfinalidade assegurar
o princípio constitucional da dignidade da pessoa huma
na (art. 1". lII, da Constituição do Brasil). Com efeito,
a consumação de crise quc atcnte e viole os dircitos
humanos, perpetrados com abuso de autoridades e vio
lência à pessoa física, impõe acompanhamento proces
sual amplo e transparente. Além da interveniência do
Ministério Público e da vítima e/ou seu representante
legal, a Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua tradi
ção de preservação dos direitos humanos, haverá de
ter, por esta proposta, legitimidade processual para
igualmente intervir na relação jurídica.

Com a aprovação da proposição, ora justificada, tere
mos, sem dúvida, considerável avanço jurídico-proces
sual na defesa efetiva e real dos direitos humanos no
Brasil. Quanto a representatividade da Ordem dos
Advogados do Brasil para integrar a lide é indiscutível
e despiciendo seria acrescentar qualquer outro argu-
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mento. A instituição fala por si própria, ante o conceito
adquirido em toda sociedade brasileira.

A garantia da via recursal idêntica ao titular da pre
tensão punitiva teve como escopo primordial obstar a
prescrição retroativa, pois sem q recurso ministerial,
a irresignação do assistente de acusação impedirá sua
concretização.

A admissibilidade do projeto de lei atende a Consti
tuição Federal, no que se refere ã competência legisla
tiva da União(art. 22, I); atribuições do Congresso Na
cional (art. 48,caput); legitimidade de iniciativa parla
mentar art. 61) e adequação ao processo legislativo (art.
59, III).

Por tratar-se de matéria processual', cabe a Comissão
de Constituição e Justiça e Redàção o exame, também,
do mérito (art 28, § 4" do Regimento Interno).

Registra o autor a colaboração recebida da Seção
regional da OAB no Estado do Rio Grande so Norte,
atravês do seu Presidentc, ProÍ" Carlos dc Miranda Go
mes, e especialmente dos Conselheiros, Professores Íta
lo Pinheiro e Hélio Vasconcelos.

Isso posto, esperamos a elevada compreensão dos
colegas parlamentares, no sentido de que a presente
proposição seja aprovada.

Sala das Sessões, de abril de 1989. -Ney Lopes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

·····························ifiiiLO'j"················· .
Dos Princípios Fundamentais

Art. I" A ReplÍblica Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamento:

III - a dignidade da pessoa humana.

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleito
ral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do traba
lho.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SECÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacíonal

Art. 48. Cabe ao Ccongresso Nacional, com a san
ção do Presidente da República, não exigida esta para
o especificado nos arts. 49 , 51 ,e 52, dispor sobre todas
as matérias de competéncia da União, especialmente
sobre.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I

Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a ela
boração de:
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III -leis ordinárias;

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

SUBSEÇÃO UI
Das Leis

ArL 61. A iniciativa das leis complementares e or
dinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câ
mara dos Deputados, do Senado Federal ou do Con
gresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supre
mo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Pro
curador-Gerai da República e aos cidadãos, na forma
e nos casos previstos nesta Constituição.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N" 3,689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

TíTULO VIIl
Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado

e Defensor, dos Assistentes
e Auxiliares da Justiça

CAPÍTULO IV
Dos Assistentes

An. 268. Em todos os termos da ação pública, po
derá intervir, como assistente do Ministério Público,
o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta,
qualquer das pessoas mencionadas no art. 31.

RESOLUçAO N" 30,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1972

Dispõe Sobre o Regimento Interno

TíTULO I
Disposições Preliminares

......................
"CÚ1TÜLO'ii'"

Das Comissões

........................... u ...... 04 ••••••••••• • •• ••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO II
Das Comissões Permanentes

........................................................................
Art. 28. A competência das Comissões Permanen

tes é a definida nos parágrafos deste artigo.

... §.~: ..A'c~'~i~~ã~' d~'C~~;~i~~i~ã~' ~ J~';~i~~'~~~p~~~
opmar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico
ou de técnica legislativa das matérias que lhe forem
distribuídas, bem assim sobre o mérito de todos os as
suntos atinentes ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público e das proposições que versem:a) matéria de
direito civil, comercial, penal, administrativo, fiscal,
processual, eleitoral e aeronáutico; b) direito> lJúlíticos
da pessoa humana e garantias constitucionais; e) regis
tros públicos e juntas comerciais; d) desapropriação;
e) naturalização; f) entrada, extradição e expulsão de

fstrangeiros; g) emigração e imigração; li) administra
ção penitenciária; i) direitos e deveres do mandato.
Cabe-lhe, também, opinar sobre os recursos previstos
neste Regimento, bem como atender a pedido de au
diência oriundo da Mesa, sobre qualquer proposição
ou consulta.

Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça,
por maioria absoluta dos seus membros, ou por dois
terços de qualqu.er de suas turmas, aprovar parecer pela
meonstltuclOnalldade de proposição, será esta arqui
vada por despacho do presidente da Câmara dos Depu
tfldos. O autor da proposição ou o líder. até quinze
sessões da publicação do despacho no Diário do Con
gresso Nacional, poderá requerer que O parecei seja

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo I)

submetido à apreciação doplenário. Será este enviado
ao plenário, por intermédio da Mesa, para inclusão
na Ordem do Dia, em discussão prévia. Adotar-se-á
a mesma solução quando a declaração de inconstitucio
nalidade, embora não se rdira a todos, alcançar os
preceitos fundamentais da proposiçüo. Se O plenário
julgar constitucional a proposição, esta será encami
nhada às outras Comissões, às quais tenha sido distri
buída; se julgar inconstitucional, estará rejeitada.

PARECER DA COM.ISSÃO DE CONSTITUIÇÁO
JUSTiÇA E REDAÇAO

I - Relatório

O art. 268 do Código de Processo Penal, determina
que "em todos os termos da ação pública, poderá inter
vir, como assistente do Ministério Público, o ofendido
ou seu representante legal, ou, na falta, qúalquer das
pessoas mencionadas no art. 31.

O Projeto de Lei n" 2.082. de 1989, de autoria do
ilustre Deputado Ney Lopes, acrescenta ao referido
artigo 26H um parágrafo único, vazado nos seguintes
termos;

"nos crimes que atentem e violem os direitos
humanos, perpetrados com abuso de autoridade
e violência à pessoa física, a Ordem dos Advogados
do B'rasil poderá integrar a ação penal, na quali
dade de assistente do Ministério Público, indepen
dente da manifestação de vontade do ofendido ou
do seu representante legal, assegurando-lhe o uso
da via recursal conferida ao titular da pretensâo
punitiva"

Cabe a esta Comissão, regimentalmente. opinar so
bre os aspectos de constitucionalidade, juridicídade,
técnica legislativa do projeto e também sobre o mérito
por tratar-se de matéria processual (art. 2R, § 4").

11 - Voto do Relator
Preliminarmente, cumpre observar que, no projeto,

acham-se atendidas as diretrizes constitucionais no que
diz respeito à legitimidade da iniciativa (art. 61, eaput),
à competência legislativa da União (art. 22), ao processo
legislativo adequado art. 55, inciso Ill) e às atribuições
do Congresso (art.48).

Perfeita a técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o projeto estü dc acordo com

" objetivo da eonstitui,Ção de 1988 que tem por funda
mento o princípiO a dignificação da pessoa humana.

Como registra o autor do projeto, com sua aprovação,
teremos, sem dúvida, considerável avanço jurídico-pro
cessual na defesa efetiva e real dos direitos humanos
do Brasil. A representatividade da ordem dos Advo
gados do Brasil para integrar a lide é indiscutível, já
que a Instituição fala por si própria.

Em face do exposto, opino, quanto à constitucio
nalidade e mérito, pela sua aprovaçüo.

Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1989. - Michel
Temer,Deputado Federal. j

111 - Parecer da' Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reuniáo ordinária plenária realizada hoje, opinou
unammemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n'! 2.082189, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro
Aloysio Chaves. Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran:
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Berredicto Monteiro Gas
torre Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilso~ Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, lbrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Advlson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio'Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de.l989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Michel Te
mer,Relator.
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PROJETO DE LEI N' 2.093-A, DE 1989

(Do Sr. Paulo Ramos)
Dispõe sobre a organização de cooperativas de

táxi; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiçã e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n° 2.093, de 1989, a que se refere
o parecer.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l° Os serviços de táxi do País organizar-se-ão,
obrigatoriamente, sob o regime jurídico de coopera
tivas.

Parágrafo único. Excetuam-se da obrigatoriedade fi
xada neste artigo os taxistas autônomos.

Art. 2" As empresas de táxi em funcionamento te
rào um. prazo de 12 (doze) meses, contados a partir
da publicação desta lei, para ajustar-se ao disposto nO
artigo anterior, sob pena de extinção.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçâo.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Vários dispositivos do novo texto constitucional con
templaram a questão cooperativista, abrindo-lhe novas
perspectivas no cenário sócio-econômico e cultural do
País,

Ao reconhecer a importância do cooperativismo co
mo forma de organização do trabalho, estamos, na ver
dade, avançando no sentido de um desenvolvimento
moderno e harmonioso. De fato, o cooperativismo tem
se revelado historicamente um poderoso instrumento
de distribuição de renda, uma vez que os cooperados
são, a um só tempo, donos e usuários.

Se is~o é verdade para as cooperativas de produçüo,
de crédito e de consumo, também o é de forma especial
para as cooperativas de trabalho. Estas totalizavam 331
em 1985, sendo 138 de serviços médicos e 61 de trans
portes, notadamente urbanos, quc constituem O objeto
de nosso trabalho.

Entendemos que os serviços de táxi devem ser opera
dos de forma mais justa e racional através de coopera
tivas, ao invés de empresas. Estas são, na verdade,
minoritarias na organização desse tipo de serviço e aca
bam por superexplorar o taxista. A esmagadora maio
ria, no entanto, é representada por taxistas autônomos.

A realidade desse segmento do mercado de trabalho
adequa-se perfeitamente ao que estamos propondo;
cOm exceção dos autônomos, o trabalho dos taxistas
só poderá ser organizado sob o regime jurídico de coo·
perativas, nUnca de empresas.

Além de adequadas, as medidas que preconizamos
representarão forte estímulo ao sistema cooperativista
urbano na organização dos transportes.

Esperamos, pois, contar com Oapoio de nossos ilus
tres pares nesta Casa.

Sala das Sessões, de 1989. - Deputa-
do Paulo Ramos,

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 2.093, de 1989, apresentado pelo
nobre Deputado Paulo Ramos, intenta obrigar os servi
ços de táxi do País a se organizarem sob forma de coope
rativas, excetuando-se desta obrigatoriedade os taxistas
autónomos.

De acordo cOm o art. 2" da proposição, as empresas
de táxi em funcionamento terão prazo de um ano, a
contar da publicação da lei, para se ajustarem a essa
exigência.

Na justificação, apôs ressaltar a importância do coo
perativismo cOmO forma de organização do trabalho,
dIZ o autor: .

"Entendemos que os serviços de tâxi devem ser
operados de forma mais justa e racional através
de cooperativas, ao invés de empresas. Estas sáo,
na verd~de, minoritárias na organização desse tipo
de servIço e acabam por superexplorar o taxista.
A esmagadora maioria, no entanto, é representada
por taxistas autônomos."

Lembra ainda o Deputado Paulo Ramos que vários
dispositivos constItucionais contemplam a questão coo
perativista.
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A proposição foi distribuída também à douta Comis
são de Economia, Indústria e Comércio.

Quanto aos aspectos que regimentalmente nos com
pete apreciar, somos de entendimento que a matéria
é inconstitucional.

O serviço de táxi é um serviço municipal concedido,
não podendo, assim, a União interferir na competência
do município pretendendo disciplinar esse serviço.

11 - Voto do Relator

Ante o exposto, somos pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n' 2.093, de 1989.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 1989. - Depu
tadoMarcos Formiga,Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n° 2.093/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, J.-.sé Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, OsvaldÇ> Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Thedoro Mendes; Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, SOvio Abreu, Benedicto Monteiro, Robcrto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.
. Salada Comissão, 29de novembro de 1989. ~Depu

tadoNelson Jobim,Presidente - DeputadoMarcos For
miga,Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 2.158-A, DE 1989

(Do Sr. Matheus Iensen)

Dispõe sobre os efeitos civis do casamento religio
so, e determina outras providências; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e Redaç~o,

pela Constitucionalidade, jurisdicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação.
(Projeto de Lei n" 2.158, de 1989, a que se refere
o parecer) ,

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O 'casamento religioso terá efeito civil, se

obedecidas as exigências da legislação civil aplicável
ao casamento, inclusive no que concerne a:

I - capacidade civil e a diversidade de sexo;
11 - identificação e prova de domicOio dos nubentcs;
JII - autorização do pai ou tutor, no caso de nuben-

tes menor de idade;
IV - apresentação de atestado de duas pessoas civil

mente capazes, de que não há qualquer impedimento
para a realização do matrimônio;

V - apresentação de certidão de óbito de nubente
viúvo ou viúva, ou de certidão de cessação do contrato
matrimonial anterior;

VI - publicação de editais ou proclamas, semanal
mente, por três vezes, na imprensa, ou durante quinze
dias em lugar ostensivo e acessível ao público, do templo
religioso ou do local onde, na comarca, são celebrados
os casamentos civis, devendo a formalidade estender-se
às comarcas de ambos os nubentes, se residirem em
locais diferentes.

Parágrafo único. A validade do matrimónio religio
so como civil dependerá do respectivo registro notarial
competente, no prazo de trinta dias da realização da
cerimônia religiosa.

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

Ar!. 3'> Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O casamento é uma instituição divina, criada no ato
.~da criação da mulher como companheira legítima do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

homem. com a declaração de Deus de que "tornam-se
os dois uma s6 carne" e "de modo que já não são
mais dois. porém uma só carne. Portanto, o que Deus
ajuntou não o separe o homem" -palavras do Senhor
Jesus Cristo em Matbeus 19:5-6.

A posterior organização de uma nação em estado,
obrigou este a tomar precauções no sentIdo de que
a união do homem com a mulhcr, pelo matrimônio,
tivesse proteção oficial e legal. Com isso, o estado ape
nas reconheceu o supremo valor da instituição religiosa
como tal. Modernamente, alguns estados, como o brasi
leiro (aqui há quase meio século), têm facilitado às
confissões religiosas devidamente organizadas de acor
do com a lei, como ministério ou sacerdócio devid~

mente consagrados, o direito de realização do ato relt
gioso do matrimônio com a garantia do reconhecimento
de seus efeitos civis.

Para dar continuidade a essa tradição e em atenção
às muitas confissões religiosas em nosso País, com o
intuito de oferecer a devida regulamentação ao § 2'
do art. 226 da Constituição, estamos oferecendo à consi
deração da Casa este projeto de lei, que esperamos
seja transformado em lei o mais rapidamente possível.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Deputado
Matheus Iensen.

LEGISLAÇÃO CITADA, ~NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII

Da família, da criança,
do adolescente e do idoso

Art. 226. A família, base da sociedade, tem espe
cial proteção do estado.

.................
.. §" i;"O.~~;~;;;~~;~' ~~ii~i,;;~· i~~·~f~i;~· civil, nos ter-

mos da lei.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto visa a regulamentar o ar!. 226, § 2', da
Constituição Federal, que assim está redigido:

"Art. 226. . ..
§ 2' O casamento religioso tem efeito civil, nos

termos da lei."

Para conferir-lhe efeitos civis, o projeto manda obe
decer as exigências da legislação civil a respeito do casa
mento, elencando outras tantas exigências nos incisos
I a VI do artigo 1'.

II - Voto do Relator

O projeto é constitucional, utilizando a boa técnica
legislativa. A competência é da União (Constituição
Federal, ar!. 22) e a iniciativa (ampla) incumbe a parla
mentar (Constituição Federal, ar!. 61).

Não há reparo quanto à constitucionalidade.
A esta comissão cabe examinar o méritopor tratar-se

de matéria de direito civil. Quanto a ele, julgo o projeto
oportuno e conveniente. A constituição determinou a
regulamentação legal para conferir efeito civil ao casa
mento religioso. É o que faz o projeto, arrolando exi
gências que me parecem indispensáveis.

Daí por que opino, quanto à constitucionalidade, pela
sua aprovação. .

Formulo, apenas, emenda de redação. E que erro
datilográfico eviden te usa a expressão "nubemte" ao
pretender refletir-se a "nubente".

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1989. - Michel
Temer, Deputado Federal.

EMENDA DE REDAÇÃO

Onde houver a expressãonubemte, mude-se para nu
bente,

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1989. - MiclJel
Temer,Deputado Federal.
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III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do pro
jeto de Lei n' 2.158/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Viec-Presidcntc; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Duarte, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrf
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima. Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
sa, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente, Deputado Michel Te
merRelator.

PROJETO DE LEI
N'2.177-A, de 1989
(Do Sr. Adylson Motta)

Dispõe sobre a antecipação de comemorações de
feriados, e dá outras providências; tendo parecer:
da Comissão de Constituição e Jnstiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação,
(Projeto de Lei n' 2.177, de 1989, a que se refere
o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art, 1" O art. l' da Lei n" 7.320, de 11 de junho

de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ArL 1" Serão comemorados por antecipação,
nos sábados, os feriados que caírem nos dern,ais
dias da semana, com exceção dos que ocorrerem
nos domingos e dos dias 10 de janeiro (Confra
ternização Universal), Sexta-feira Santa, l'de maio
(Dia do Trabalhador), 7 de setembro e 25 de de
zembro (Natal)."

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a lei no' ~·.320, de 11 de junho de 1985
e suas alterações.

Justificação

O país precisa trabalhar. Com esse objetivo apresen
tamos o presente projeto de lei, fazendo comemorar,
nos sábados, os feriados que caírem nos demais dias
da semana, evitando-se, assim, o "enforcamento" de
dias úteis, uma prática danosa para a nossa economia.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1989. - Deputado
Adylson Motta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.320,
DE 1] DE JUNHO DE 1985

Dispõe sobre antecipação de comemoração de fe
riados e dá outras providências.

O Presidente. da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I' Serão comemorados por antecipação, nas
segundas-feiras. os feriados que caírem nos demais dias
da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados
e domingos e dos dias l' de janciro (Confraternização
Universal), 7 de setembro (Independência), 25 de de
zembro (Natal) e Sexta-Feira Santa.

Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na
mesma semana, serão eles comemorados a partir da
segunda-feira subseqüente.

Ar!. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.
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Art. 3',· Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. •

BrasI1ia. 11 de junho de 1985. - JOSÉ SARNEY
- Fernando Lyra.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Com cste projeto de lei. o Deputado Adylson Motta
pretende sejam comemorados por antecipação. aos sá
bados, os feriados que caírem nos demais dias da sema
na, com exeção dos que ocorrerem nos domingos e
os dois dias 1" de janeiro, Sexta-feira Santa, 1" de maio,
7 de setembro e 25 de dezembro.

Na justificação, o ilustre parlamentar ressalta que
o país precisa trabalhar e que a antecipação da comemo
ração dos feriados evitaria "o enforcamento" de dias
úteis, uma prática danosa para a nossa economia.,

TI - Voto do Relator

Nos termos regimentais, compete a esta comissão
analisar a proposta quanto às prcliminares de constitu
cionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e quan
to ao mérito. '. .

Nosso parecer é ,pela constitucionalidade, juridici
dade, boa técnica legislativa e o nosso voto é pela apro
vação do Projeto de Lei no 2.177/89.
Sala das Sessões, 29 de' agosto de 1989. : Deputado
José Genoíno, Relator,

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, apinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 2.177/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente: João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vin'agre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvando Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antõnio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota. Eduardo Bonfim, Lélio Sou·
sa, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente, Deputado José Genoíno,
Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 2.179-A, DE 1989

(Do Sr. Nelson Sabrá)

Antoriza o Poder Executivo a extinguir o Instituto
Brasileiro do Café·IBC, e o Instituto de Açúcar e
do Álcool - IAA, e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de constituição e Justiça e Re·
dação, pela inconstitucionalidade.
(Projeto de Lei n~ 2.179, de 1989, a ljue se refere
o Parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!.. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a extin

guir o Instituto Brasileiro do Café (lBC) e o Instituto
do Açúcar e do Álccol (lAA), entidades autárquicas
criadas pela Lei n" 1.779, de 22 de 'dezembro de 1952,
e pelo Decreto n'22, 789 de 1" de junho de 1933, alterado
pelo Decreto n° 75.613. de 15 de abril de 1975.

~ I" As atividades de caráter normativo-consultivo
relativas a produção, comércializaçáo, industrialização
e exportação do café e do açúcar e do álcool serão
exercidas por organismo coletivo. da lavoura, do comér
cio, da indústria e dos consumidores internos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

~ 2" São transferidos à União os direitos e as obriga
çôes do IBC e do IA A, bem como seus bens e recursos
orçamentários e financeiros.

§ 3'''' Os atuais servidores do /BC e do IAA. deten
tores de cargos efetivos ou empregos permanentes. se
rão reaproveitados no Serviço Púhlico. fi critério do
Poder Executivo.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação,

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O café e o açúcar tém sido. ao longo da história
do desenvolvimento econômico brasileiro, os dois prin
cipais produtos cuja exploração tem gerado uso inten
sivo de mão-de-obra, possibilidade de que as expor
tações tradicionais do Brasil sempre recuperem o dina
mismo necessário para que o País entre cm nova etapa
de desenvolvimento e. também, graves problemas como
a concentração de renda, a geração de fluxos financeiros
em forma de incentivos fiscais para a produção, a indus
trialização e a comercialização dos dois produtos e, re
centemente, a malversação de recursos públicos, conjul
gada com a inépcia para administrar os dois órgãos
criados especialmente para tratar do café e do açúcar
e do ãlcool. Neste campo o,Setor Público tem falhado ..
sempre, gerando insatisfação generalizada em todos os
segmentos da sociedade brasileira não beneficiários dos
favores públicos.

Nossa proposta pretende a extinção dos dois órgãos,
por desnecessários e fontes de corrupção. transferindo
as atividades normativas e consultivas para organismo
colegiado composto por represenbtantcs dos segmentos
interessados no processo de produção, comercialização.
industrialização e exportação de café e do açúcar e do
álccoI. Esta providência é indispensável, de vez que
o comércio internacional tem-se caracterizado por disci
plinamento cspefífico, consubstanciado em acordos in
ternacionais com o estabelecimento de quotas'de expor
tação e normas para vendas a países-membros e a países
não membros.

,Secundariamente, pretendemos uma racionalização
administrativa, de vez que as funçóes exercidas pelos
dois órgãos relativas a comercialização externa podem
ser transferidas para a Carteira de Comércio Exterior
(Cacex) do Banco do Brasil S.A.; as relativas a financia
mento dos estoques, para a Comissão de Financiamento
da Produção (CEP); a de administração da rede armaze
nadora, para a Companhia Brasileira de Armazena
mento (Cibrazem); a de política de preços de garantia,
para o Ministério da Agricultura; e as de assistência
técnica. para as empresas especializadas a nível esta
dual.

A privatização de atividades centralizadas no IBC
e no IAA é viável, haja vista o comportamento de
novos produtos de exportação. como a soja, o suco
de laranja e os calçados. As exportações crescem, as
safras batem recordes, a produção é incentivada pelo
próprio mercado, e sem estrutura administrativa pró
pria, a nível dos mercados Institutos ora extintos por
nossa proposição.

Estas as razões norteadoras deste projeto, que ora
submetemos à apreciação dos ilustres Pares.

Sala das Sessões. de 1989. - Dcputa-
do Nelson Sabrá.

LEG/SLAÇ.40 CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM/SSOES PERMANENTES

LEI N" [,779,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1952

Cria o Instituto Brasileiro do Café, e dá outras
providências.

DECRETO LE ':.789,
DE 1" DE JUNHO DE 1933

Cria o Instituto do Açlícar e do ÁIcool e dá outras
providências.
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DECRETO N" 75.613,
DE 15 DE ABRIL DE 1975

Dispõe sobre a estrutura básica do Instituto dó
Açúcaf\ e do Álcool e dá ontras providências.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Este projeto autoriza o Poder Executivo a extinguir
o !BC e o IAA sendo transferido ti União dos direitos
e obrigações dessas autarquias bem como ,seus recursos
orçamentários c'financeiros. As atividades, atualmente
exercidas por esses [nstitutos, serão exercidas por orga
nismos colegiados compostos por representantes do Po
der Executivo, da lavoura, do comércio, da indústria
e dos consumidores internos. Os servidores atuais serão
reaproveitados no serviço público. a critério do Poder
Executivo.

TT- Voto

Esta proposição é meramente autorizativa, buscando
superar o óbice constitucional do art. 61, § 1", inciso
n. que reserva ao Presidente da República a iniciativa.

Toda lei deve ser cogente . sob pena de tornar-se
ineficaz.

Pelo exposto. voto pela inconstitucionalidade deste
Projeto de Lei n' 2.179/89.

Sala da Comissão. 5 de setembro de 1989. - Dept!
tado Renato Vianna, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Cosntituição e justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.179189. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Helio Manhães. José Du
tra, Harlan Gadelha. Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer. Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto. Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horãcio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista. Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibraim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, SOvio Abreu, Benedicto Monteiro. Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes. Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma,

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson JobimPresidente - DeputadoRenato Via
nna,Relator.

PROJETO DE LEI
N'! 2.232·A, DE 1989

(Do Sr. Jorge Leite)
Concede incentivos ao desenvolvimento do Norte

Fluminense; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela inconstituciona·
Iidade.

(Projeto de Lei n" 2.232. de 1989, a que se refere
o parecer)

O COIlgresso Nacional decreta:
Art. 1" São atribuídos à região Norte-Fluminense

incentivos fiscais identicos aos concedidos para investi
mentos no Polígono das Secas. durante dez anos.

Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Fundamentalmente as condicães climáticas adversas.
muitos semelhantes às que p;evalecem na região do
chamado Polígono das Secas, castigam impiedosamen
te. o Norte-Fluminense e são. reconhecida e inegRvel
mente os fatores determinantes de seu fraco desem
penho econômico.
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Impõe-se desse modo, em favor do crescimento eco
nàmico dessa importante região do Estado do Rio, que
se lhe concedam os mesmos incentivos fiscais proporcio
nados para investimentos no Nordeste. o que só podeni
trazer beneficos em favor do progresso do Norte 
Fluminense com reflexos evidentemente favoráveís no
desenvolvimento do Estado e da União.

Sala das Sessões. de - Depu-
tado Jorge Leite.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Mediante o projeto. propôe o ilustre Deputado Jorge
Leite que à Região Norte - Fluminense sejam atribuí
dos incentivos fiscais idênticos aos concedidos. para in
vestimentos. no Polígno das Secas. pelo prazo de dez
anos.

Observa o autor, na justificação, que as condiçôes
climáticas da região norte do Estado do Rio se asseme
lham às do Polígono das Secas e são fator determinante
para o fraco desempenho de sua economia.

A proposição foi distribuída a esta Comissão e às
Comissões de Econâmia, Indústria e Comércio e de
Finanças.

Cabe a esta Comissão. na forma regimental, opinar
sobre a constitucioualidade. juridicidade e técnica legis
lativa do projeto.

11- Voto do Relator

Cabe, incialmente. ressaltar os termos abrangentes
da inciativa parlamentar. O projeto estabelece l:lue a
Região Norte - Fluminense sejam "atribuídos incen
tivos fiscais idênticos aos concedidos para investimentos
no Polígono das Secas". É sabido que os incentivos
fiscais concedidos ao Polígono das Secas não se limitam
apenas àqueles que se situam no âmbito da política
fiscal do Governo Fedcral. Sabe-se que a região em
questão se beneficia, igualmente, de incentivos conce
didos pelos Estados ali compreendidos.

Nessas condições, nosso entendimetno é de que a
proposição colide com o que estatui o art. 151. inciso
IH, da Constituição. segundo o qual "é vedada à união
instituir isenções de tributos da competência dos Esta
dos. do Distrito Federal ou dos Municípios."

Em face do exposto, votamos pela inconstituciona
lidade do Projeto de Lei n" 2.232. de 1989.

Sala da Comissão. 26 de setembro de 1989. - Depu
tado José Genoíno, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n',' 2.232189, nos termos do parecer do relator.

Estivcram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra. Harlan Gadelha, Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro.
Michel Temer, Nilson Gibson. Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Rcnato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa. Aloysio C;ha,:es,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira. Francisco BenJamim.
Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa. Horácio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista. Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres. Ibrahim Abí-Ackel; Doutel de
Andrade. Silvio Abreu. Bencdicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno. José Maria Eymael. Marcos For
miga. Aldo Arantes. Roberto Freire. ~frísio.Vieira Li
ma. Aluízio Campos, Jesus Tajl"a, Alcides Lima, Adyl
SOn Motta. Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissào. 2Y de novembro de 198Y. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - DeputadoJosé Genoí·
[10. Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI N° 2.282-A, DE 1989
(Do Sr. Geovani Borges)

Dispõe sobre a criação de escola agrícola lederal
no Municipio de Amapá, Estado do Amapá; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação pela Inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n" 2.2R2. de 191N. a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I" É criada. no Municipio de Amapá, Estado

do Amapá. uma escola agrícola de nivcl médio, desti
nada à formação de técnicos em agropecuária.

Art. 2' A instalaçào do estabelecimento de que tra
ta o artigo anterior é subordinada à prévia consignação.
no Orçamento da União, das dotações necessárias, as
sim como a criação dos cargos. funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa ex
clusiva do Presidentc da República.

Ar!. J' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Ê preciso criar condições para que o Estado do Ama
pá. recentemente criado pela Constituição de 1988, te
nha plenas condições de desenvolvimento, intcgrando
se harmonicamente ao resto do País.

Pois bem, para que a vocação agropastoril da nova
Unidade Federada possa cumprir-se. torna-se indispen
sável a atuação, em seu território. de técnicos agrícolas
de nível médio, que tenham condições de implantar
tecnologias modernas aplicáveis ao setor, em substi
tuição às prãticas rudimentares ainda largamente utili
zada na região.

Para que tal objetivo possa ser alcançado, é essencial
que sejam criadas, no Estado. escolas agrícolas de nível
médio.

Assim, preconizamos, no projetado, a criação de es
cola técnica federal, destinada a formar técnicos agríco
las de nível médio com sede em Amapá, no novo estado.

Em observância a preceito constitucional, a propo
sição prevê que a instalação do referido estabelecimento
de ensina é subordinada à prévia consígnação. no Orça
mento da União. das dotações necessárias, assim como
a criação dos cargos. funçõcs e empregos indispensáveis
ao seu luncionamento, por iniciativa exclusiva do Sr.
Presidente da República.

Por todo o exposto, temos plena convicção de que
a propositura merecerá acolhimento.

Sala das Sessões. 11 de maio de 1989. - Deputado
Geovani Borges.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O ilustre Deputado Geovani Borges apresentou pro
jeto de lei criando, no Município de Amapá, Estado
do Amapá. uma escola agrícola de nível médio, desti
nada à formação de técnicos em agropecuária (art. I").

Estabelece ainda o referido projeto que a instalação
do estabelecimento anteriormente referido, "é subordi
nada à prévia consignação. no orçamento da União,
das dotações necessárias. assim como a criação de car
gos, funções e empregos indispensáveis ao seu funciona
mento, por iniciativa exclusiva do Presidente da Repú
blica (ar!. 2")".

Entende o ilustre autor do projeto de lei, como decla
ra naiustificativa do mesmo. que assim está resguardada
a prerrogativa constitucional do Presidente da Repú
blica. no tocante à iniciativa da lei.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei cogita de editar uma lei condicional,
da qual se serve o seu ilustre autor para tentar contornar
clara vedaçáo constitucional que se insere no art. 61,
inciso 11. Ietrasaeb,a seguir reproduzidas:

"Art. 61. .
§ I" são de iniciativa privativa do Presidente da Re-

pública as leis que -
1- .
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II -disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos

na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração;

bl organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária. serviços públicos e pessoal
da administração dos tribunais.

Essa norma se casa com o disposto no art. 84. VI.
da Constituição Federal.

O Projeto de lei em exame cria uma escola agrícola
de nível médio no Municipio de Amapá. Estado do
Amapá. E, na tentativa de contornar o óbice constitu
cional, dispõe no ar!. 2" que "a instalação do estabele
cimento de ensino de que trata o artigo anterior é subor
dinada à prévia consignação no orçamento da União
das dotações necessárias. assim como à criação dos car
gos, funções e empregos indispensáveis ao seu funciona
mento. por iniciativa exclusiva do Presidente da Repú
blica".

É óbvio que a parte final do citado ar!. 2·!. procura
apenas remover o obstáculo constitucional no que con
cerne à criação de cargos públicos. cuja iniciativa da
lei é da competência privativa do Presidente da Repú
blica, mas viola a constituição quando cria escola agríco
la, matéria pertinente à organização da administração
pública e do serviço público, que têm preccdência sobre
a anterior porque só se criam cargos púlicos para aten
der necessidade do serviço público. de conformidade
com a organização administrativa do País.

Não há. pois, como afastar a vedação constitucional.
Sendo assim. o nosso voto é pela rejeição do Projeto

de Lei n" 2.282, de 1989, por ser inconstitucional.
Sala da Comissão de Constituição. Justiça e Redação,

.1I de outubro de 1989. - Deputado Alysio Chaves,
Relator.

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.282/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes. Hélio Manhães, José Dutra. Harlan Gade
lha, Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro. Michel Temer.
Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins. Rena
to Vianna. Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theo
doro Mendes. Tito Costa. Aloysio Chaves. Dionísio
Hage, Eliézer Moreira. Francisco Benjamim, Messias
Góis, Ney Lopes. Oscar Corrêa, Horácio Ferraz. Jorge
Hage. Juarez Marques Batista. Sigmaringa Seixas, Ger
son Peres. Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de Andrade,
Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto Torres, Jo
sé Genoíno. José Maria Eymael, Marcos Formiga, Aldo
Arantes. Roberto Freire. Afrísio Vieira Lima. Aluízio
Campos. Jesus Tajra. Alcides Lima. Adylson Motta,
Gonzaga Patriota, Rodrigues Palma e Carlos Vinagre.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Aloysio
Chaves, Relator.

PROJETO DE LEI N° 2.296-A, DE 1989
(Do Sr. José Carlos Grecco)

Dispõe sobre o "Dia do Ferroviário"; tendo pare.
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e t~cllica

legislativa; e da Comissão de Transportes, pela
aprovação.

(Projeto de Lei n" 2.296, de 1989. a que se refe
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica instituído o Dia do Ferroviário. a ser

comemorado. anualmente, no dia 28 de dezembro.
Ar!. 2" Esta lei cntra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

,Justificação
Os ferroviários. hoje em dia. empregados de empresa

de economia mista. ora com participação da Uniiio,
ora dos Estados-membros. n[10 são considerados fu ncio,
nários públicos. eis que da Consolidação das Lá·; do
Tra.b~lho é o regime regulador da sua rcla,;ão emprc
gatlcIa.
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Pertencem a uma categoria especial de trabalhadores
que não se confunde com a dos industriários nem tam
pouco com a dos comerciários e. no entanto. constituem
um grande contingente, integrado por milhares e milha
res de brasileiros, cuja atividade, consubstanciada em
transportar as riquezas do País, encontra-se estreita
mente vinculada ao processo de desenvolvimento nacio
nal.

E essa categoria de trabalhadores, por mais que se
lhe reconheçam c se proclamem os méritos, não tem
ainda, ao contrário das demais mencionadas, a sua data
nacional, ou seja, o dia consagrado em lei para as comc
morações e festividades alusivas à atividade que desem
penha.

O nosso projeto de lei visa sanar referida lacuna e.
ao fazê-lo, escolheu justamente uma data que é marca
damente significativa para a classe, isto é, a do aniver
sário de nascimento de Irineu Evangelista de Souza,
o inesquecível Barão (depois Visconde) de Mauá, que
é, indiscutivelmente o nosso vulto histórico mais intima
mente ligado à problemática dos transportes nacionais.
particularmente dos transportes ferroviários,

Maná foi o mais empreendedor de todos os brasileiros
no ramo dos transportes ferroviários, de sorte que a
homenagem apresenta-se das mais adequadas e justa.

Sala das Sessões, - Deputado José Carlos
Grecco,

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório
O nobre Deputado José Carlos Grecco apresenta pro

jeto de lei que visa instituir o "Dia Do Ferroviário",
a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de dezembro.

Esclarecendo constituirem-se os ferroviários numa
classe de trabalhadores que não pode ser confundida
com a dos servidores públicos. em face da natureza
específica de seus contratos de trabalho e o vínculo
com a Rede Ferroviária Federal, empresa de economia
mista, impõe-sc a instituição de uma data nacional para
homenageá-los, em face do inegável serviço que pres
tam ao desenvolvimento nacional, como trabalhadores
de um dos mais tradicionais meios de transporte -
o ferroviário.

Para comemorar a data nacional do ferroviário, en
tende o ilustre Autor do projeto em exame que a data
recomendável será a do anivcrsário de nascimento do
inesquecível - Irineu Evangelista de Souza, conside
rado o Pai de nossas fcrrovias. Intitutlado "Barão de
Mauá", foi, segundo justificativa do projeto: "o mais
empreendedor de todos os brasileiros no ramo dos
transportes ferroviários, de sorte que a homenagem
apr,esenta-se das mais oportunas e justas".

E o relatório.
II - Voto do Relator

Nada a opor em rclação à inciiativa do Deputado
José Carlos Grecco, que está prevista no art. 61, caput,
da Constituição. A competência lcgislativa é da União,
mediante apreciação do Congresso Nacional (arts. 22
e 48 da Carta Magna).

O projeto se enquadra na recomendada técnica legis
lativa.

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do presente Projeto de
Lei n" 2.296/89.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Renato
Vianna, Relator.

IH - Parecer da Comissáo
A Comissão de Constituição e Justiça e de Kedação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Projeto de Lci n"2.296/89, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhorcs Deputados: Gerson
Peres, Presidente em exercício; João Natal e Jorge Me
dauar, Vice-Presidentes; Carlos Vinagre, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mi
chel Temer, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer
Moreira, Evaldo Gonçalves, Francisco Benjamim, Jor
ge Hage, Juarez Marques Batista, Brandão Monteiro
Benedicto Monteiro, José Genoíno, José Maria Ev:
mael, Marcos Formiga, Aldo Arantes, Nilson Gibso~,
Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna. Ro
sário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mcndcs,
Tito Costa, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar COj.Têa,
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Sigmaringa Seixas. Vilson Souza, Ibrahim Abi-Ackel,
Silvio Abreu, Roberto Torres. Afrísio Vieira Lima, An
tônio Mariz, Jorge Arbage, Gonzaga Patriota, Roberto
Jefferson, Fernando Santana e Jesus Tajra.

Sala da ComissãD, 25 de outubro de 1989. - Depu
tado Gerson Peres, Presidente em exercício (art. 18,
§ 2", in fine, do R. 1.) - Deputado Renato' Vianna
-Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - Relatório
Trata o presente projeta de instituir o dia 28 de de

zembro como o Dia do Ferroviário.
Relaciona aquele dia de dezembro por ser a data

em que nasceu !reneu Evangelista de Souza, o Barão
de Mauá, grande incentivador da implantação ferro
viária no Brasil, com a construção da l' ligação, denomi
nada "União e Indústria".

Considerando, que todas categorias devem ter um
dia para regozijo da classe e homenagem a seus benfei
tores, somos a favor através do voto a seguir.

IJ - Voto do Relator
Em face da manifestação das Comissões anteriores.

votamos pela aprovação.
Sala da Comissão, 6 dc dezembro de 1989. - Depu

tado José Fernandes.
IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes, em sua reunião ordinária
do dia 6 de dezembro de 1989, aprovou, por unanimi
dade o Projeto de Lei n" 2.296/89. do Deputado José
Carlos Grecco, que "Institui o Dia do Ferroviário",
nos termos do parecer do Relator, Deputado José Fer
nandes.

Compareceram os Senhores Deputados: Darcy Pozza
(Presidente); Jorge Arbage, Sérgio Werneck, Dalton
Canabrava, Alexandre Puzyna. Alziro Gomes, Dcnisar
Arneiro, Gidel Dantas, José Fernandes, Júlio Campos,
Lael Varella. Lézio Sathler, M~\rio Martins, Mauro
Campos. Mauro Miranda, Rubem Branquinho. P~ulo
Roberto, José Carlos Grecco, Eliel Rodrigues. Ezio
Ferreira, Luiz Leal e Costa Ferreira.

Sala da Comissão. 6 dezembro de 1989. -Deputado
Darcy Pozza, Presidente - Dcputado José Fernandes,
Relator.

PROJETO DE LEI N" 2.362-A, DE 1989
(Do Sr. Arnaldo Fioravante)

Estabelece competência para constituição de Co
missão com a finalidade de prover o Código de Pro
cesso.Ci."i! das alte~a~ões jnrídicas ditadas pela
ConstItUlçao da Repubhca Federativa do Brasil,' de
1988; .tendo parecer da Comissão de Constituição
e JustIça e Redação, pela constitucionalidade, juri
dici~ade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vaçao.

(Projeto de Lei N" 2.362, de 1989, a que se refere
o Parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar~. 1" O Supremo Tribunal Federal organizará

u?1a lIsta de 14 nomes de renomados juristas para apre
cI~r ~ reformular o Código de Processo Civil nas partes
atmgldas pelas alterações promovidas pela Constituição
de 1988 e conseqüentes à criação do Superior Tribunal
de Justiça.

Art. 2'·' Cabe ao Presidente da República escolher
sete nomes para eonstituir a referida Comissão.

Art. 3" Do resultado dos trabalhos será formulada
proposta de projeto de lei que, mediante aprovação
governamental, será enviada ao Congresso Nacional
para discussão e aprovação.

Art. 4' O prazo para a eonstituição da Comissão
será de 40 dias após a publicação desta lei.

Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em eontrário.

Jnstificação
A redação da anterior Constituição estabeleeia o se

guinte no tocante a competência funcional recursal 
CFf67, art. 119:

Compete ao Supremo Tribunal Federal:

... ii' :'--"j~'lg~~ ~~. ;~~~;.~~ '~';d;~á~i~:'" .
aI as causas em que forem partes Estado estran

geiro ou organismo internacional, de um lado, e,

Quinta-feira 14 15507,

de outro, Município ou pessoa domiciliada ou resI
dente no País: ...

Em conseqüência do mandamento constitucional, o
Código de Processo Civil. L. I, Til. X, Capo VI. arts.
539-540 estabelece:

Art. 539:
Nas causas em que forem partcs, dc um lado,

Estado estrangeiro ou organismo internacional e,
de outro, município ou pessoa domiciliada ou resi
dente no País, caberá:

I - apelação da sentença;
II - agrave de instrumento, das decisões interlo

cutórias.
Art. 540:
Os recursos mencionados no artigo antecedente,

serão interpostos para o Supremo Tribunal Fede
ral. aplicando-se-Ihes, quanto aos requisitos de ad
missibilidade e ao procedimento no juízo de ori
gem, o disposto nos Capítulos II e III deste título.

Parágrafo único. Observa-se-á no Supremo
Tribunal Federal o procedimento estabelecido em
seu regimento interno.

Mas o CF de 5.10.88 criou o Superior Tribunal de
Justiça e, no que diz respeito ao julgamento das causas
em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo
internacional, repartiu a competência funcional reeursal
desta maneira:

Cabe ao Supremo Tribunal Feaeral:
CF/ 88, art. 102 - Compete ao Supremo Tribu

nal Federal, precipuamente, a guarda da Consti
tuição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou orga
nismo internacional e a União, o Estado. o Distrito
Federal ou o Território:

Cabe ao Superior Tribunal de Justiça:
CFI 88, art. 105 - Compete ao Superior Tribunal

de Justiça
I1- julgar, em recurso ordinário:

c) as causas em que forem partes Estado estran
geiro ou organismo internacional, de um lado, e,
do outro, Município ou pessoa residente ou domici
liada no País; ...

Em conseqüência do que ficou transcrito, ao Supremo
Tribunal Federal compete proeessar e julgar, originaria·
mente, as causas em que forem partes Estado estran
geiro ou organismo internacional (v.go, FMI, OMS)
de um lado, e, de outro, a União, o Estado, o Distrito
Federal ou c Território.

Mas ao Superior Tribunal de Justiça compete conhe
cer em grau de recurso as eausas em que forem partes
Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um
lado, e, de outro. Munic.ípio ou pessoa rcsidente ou
domiciliada no País: portanto, pelo texto eonstitucional
o Supremo Tribunal Federal perdeu a competência fun
cional recursal em relação a essas eausas em favor do
Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o art. 540 do CPC deveria ter outra redação;
exemplo:

Art. 540 do CPC:
Os reeursos mencionados no artigo antecedente,

serão interpostos para o Superior Tribunal de Justi
ça, aplieando-se-Ihes quanto aos requisitos de ad
missibilidades e procedimento no JUÍzo de origem,
o disposto nos Capítulos II e III deste Título.

Parágrafo único. Observar-se-á no Superior
Tribunal de Justiça o procedimento estabelecido
em seu regimento interno.

-2-
Pela CF/67 competia ao Supremo Tribunal Fe

deral:
Art. 119 - ompete ao Supremo Tribunal Fe

deral:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as
causas decididas em única ou última instância por
outros tribunais, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição ou
negar vigência de tratado ou lei federal;
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Art. 124

sEçÁa·ú·i· .. · ..
Do Snperior Tribunal de Justiça

···A..;i..·io5:·C~~p~·t~·;~·S~P;;~~·T~ib~~~i·d·~·j~~ti~~;
...ii'i~' j~ig~~: ~~.;~.~~.;~~. ~~p~~i~I':~~ ~~~~~~. d~~idid~~'
em úni~a ou última instância. pelos Tribunais Regionai;
FederaiS ou pelos tribunais dos Estados. do Distrito
Federal e Tenitórios, quando a decisão recorrida:

····························Tiiür.oiv·················· .
Da Organização dos Poderes

...........................CA.-i>fTüi6iú' .
Do Poder Judiciário

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

, CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

H - que sem licença do Presidente da Repú
blica,aceitar do governo estrangeiro comissão, em
prego ou pensão.

Ora, a CF/88, art. 12 § 4", não reproduz o diposto
no art. 146, II da CF/67 com a Emenda Constitucional
n' 01, de 17-10-69 ou seja, perda da nacionalidade da
quele que:

Art. 146, CF/67, e O1í69:
Perderá a nacionalidade o brasileiro que:

H-sem licença do Presidente da República
aceit\lr comissão, emprego ou pensão dc governo
estrart~eiro. ou..

Sc a: atual CF não reproduziu o texto da anterior
é porque o legislador constituinte entendeu de su
primir essa causa de perda de nacionalidade; assim,
parece-nos ilegal esse dispositivo na lei n' 818/49.

Pela complexidade da matériaexposta e pela urgência
das adaptações necessárias do Código de Processo Civil.
o projeto de lei apresentado visa a pertinência de um
trabalho que elimine as contradições entre vários artigos
do Estatuto Processo Civil e a Constituição Federal
de 1988.

Sala das Sessões, 17-5-89 - Arnold Fioravante, De
putado Federal PDS - SP.

§ 6" Verificada, a qualquer tempo. a falsidade
ideológica ou material de quaisquer dos requisitos
exigidos neste artigo c nos artigos L25 e 126 deste
decreto-lei, será declarado, pelo Miuistro da Justi
ça, nulo o ato de naturalização, sem prejuízo da
ação penal cabível - pela infração cometida.

A partir da vigência da CF/88 não pode mais o Minis
tro da Justiça declarar nulo o ato de naturalização que
depende de sentença transitada em julgado, nos termos
do dispositivos constitucionais citados.' Portanto o § 6'.'
do art. 124, do Dec. Lei n" 941/69 é inconstitucional,
salvo melhor juízo.

No entanto, para salvar o dec. lei de argüição parcial
de inconstitucionalidade. seria declarado. pelo Ministro
da Justiça, nulo o pedido de naturalização, "sem {lre
juízo da ação penal cabível pela infração cometida" .

Com respeito aos brasileiros natos, estabelece a lei
n' 8181 18-9-49 - art. 22

Perde a nacionalidade o brasileiro:

exauridos os recursos ordinário, especial e extraordi
nário.

A setença que cancelar a naturalização deverá ter
por objeto: 1 - atividade nociva aos interesses nacio
uais; 2 - aquisição de outra nacionalidade ou 3 
falsidade documental ou ideológica da documentação
que instruiu o pedido de naturalização (Dec. Lei n"
941113.10.69 a contrario seIlSll.)

Ora. O § 6" do art. 124 do Dec. Lei n'.' 941/69 estabelece
que:

-3-
O Código de Processo Civil adotou a teoria de E.T.

Libman no que diz respeito ao caso julgado. Assim,
o artigo que cuida desse instituto processual está assim
redigido:

I - cancelamento da naturalização por sentença
transitada em julgado; ...

Sem preocupação científica nesse alinhamento de
pensamento, parece-nos que ocorreu cochilo.

Há que se fazer, preliminarmente, ligeiras distinções.

Nacionalidade é a relação jurídica estabelecida
entre o indivíduo, pelo nascimento. opção ou aqui
sição e o Estado.

Cidadão é o integrante do povo. Asssim, fala-se
em cidadão brasileiro, português, alemão.

Cidadania é vocábulo que merece melhor estu
do. Geralmente é empregado como sinônimo de
nacionalidade mas é menos técnico esse emprego.

Por cidadania deve-se entender a capacidade po
lítica. a aptidão para preencher cargos públicos,
além de votar e ser votado.

É o potencial estado de participação ativa no
organismo estatal, preenchendo cargos públicos ou
concorrendo às eleições: são os direitos políticos.

Ora, o naturalizado passa a ser cidadão brasileiro.
Observados certos requisitos (idade, alfahetização, alis
tamento eleitoral, filiação partidária, domicílio eleito
ral) - ele pode adquirir a cidadania, ou seja. eleger-se
para Vereador, Prefeito, Deputado Federal ou Esta
dual.

Na hipótese de ser cancelada a naturalização ele não
perde os direitos políticos; ele perde a nacionalidade
e, por via de conseqüência. a cidadania ou seja, os
direitos políticos.

CFI 88. art. 12. § 4":
Será declarada a perda da nacionalidade do bra

sileiro que:
I - Tiver cancelada sua naturalização, por sen

tença judicial, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional.

H - adquirir outra nacionalidade por naturali
zação voluntária.

CF/88 - art. 15:
É vedada a cassação de direitos políticos, cuja

perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por setença

transitada em julgada;...
Da leitura desses dois (2) dispositivos constitucionais

resulta claro que o brasileiro cuja naturalização for can
celada perde nossa nacionalidade, desde que haja setença
trausitada em julgado, ou seja, acobertada pelos efeitos
da setença definitiva (imutabilidade e indiscutibilidade)

Seção I - Da apelação cívil e agravo de instrumento.
O art. 540, com a redação modificada nos termos

destas sugestões. (cf, item 1).
Seção 11 - Do recurso extraordinário com os artigos

5411 546, inclusive, suprimindo-se o parágrafo único
do art. 542 (cf. supra).

Seção 111 (acrescentada) com os artigos 541-A. 542-A,
543-A, 544-A, 545-A. 546-A, cuidando da matéria perti
nente aos recursos especiais. próprios do Superior Tri
bunal de Justiça.

Art. 467, Denomina-se coisa julgada material
a eficácia. que torna imutável e indiscutível a seten
ça, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraor
dinário.

Mas como se viu, a CF/88 criou o Superior Tribunal
de Justiça e com ele os recursos especiais. para cuidar
da interpretação e aplicação da lei federal (CF art. 105,
UI).

Em conseqüência, se caso julgado (pela teoria ado
tada pelo CPC) pressupõe a exaustação das vias recur
sais e surge outro recurso, não previsto anteriormente,
deve ser dada nova redação ao art. 467 do CPC aditan
do-se o termo "especial".
4-

A CF/88 cometeu um pecado venial que está na reda
ção do art. 15

É vedada a cassação de direitos políticos. cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de:

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou
lei federal;

c) julgar válida lei ou ato do governo local cons
testado em face da Constituição ou de lei federal;
ou

d) der à lei federal interpretação divergente da
que lhe tenha dado outro Tribunal ou o próprio
Supremo Tribunal Federal.

Assim, pela CF anterior, ao Supremo Tribunal Fede
ral competia resguardar a Constituição, a aplicação da
lei federal e, ainda, incumbia-lhe o papel de fonte de
uniformização de jurisprudência,

Ocorre que com a atual CF, modificou-se a situação.
Com efeito, ao Supremo Tribunal Federal compete
guardar a Constituição Federal (CF, art. 102 -' caput
de tal sorte que o recurso extraordinário ficou limitado
às seguintes hipóteses:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Fe
deral. precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:

IH - 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 con

testado em face desta Constituição.
Parágrafo único. . _ .

Portanto, a competência funcional recursal do Supre
mo se restringe, hoje em dia, às questões constitucio
nais, sendo certo que já mais não lhe pertence o papel
de órgão unifonnizador da jurisprudência nacional.

Por outro lado, criado o Superior Tribunal de Justiça,
ele passa a ser o guardião da aplicação e interpretação
da lei federal e passa a unificar a jurisprudência brasi
leira, salvo em questões constitucionais.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Jus
tiça:

IH - julgar, em recurso especl~l, as causas decididas,
em única ou última instância, pclos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios. quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal. ou negar-lhes
vigência; . ,

b) julgar válida lei ou ato de governo local contes
tado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divcrgcntc da que
lhe haja atribuído outro tribunal.

Essas modificações constitucionais se rcflctcm na es
trutura do atual CPC. Com efeito, o estatuto instru
mental cuida, nos artigos 541/546 inclusive. do processa
mento do recurso extraordinário na vigência da
anterior Constituição. .

Em conseq?ncia não há previsão legislativa para o
processamento do recurso especial, dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça. no que diz respeito às questões
de lei federal e uniformização jurisprudencial, no Códi
go de Processo Civil, tanto mais que anterior a atual
CF.

Assim dois problemas devem ser resolvidos: 1) -
o primeiro é estabelecer a forma procedimental do re
curso especial nas isntâncias inferiores e 2) o segundo
é uumerar os artigos que cuidarão dessa matéria para
se evitar toda a remuneração do C6digo de Processo
Civil.

Quanto à numeração: o recurso extraordinário vem
capitulado no CPC, nos artigos 541 a 546 inclusive;
assim, é de se acrescentar os artigos que cuidem do
recurso especial, acrescido de letras.

Seriam acrescentados os artigos ... 541-A, 542-A,
543-A, 544-A 545-A e 546 A no CPC, abrigando a
matéria relativa aos recursos especiais.

O parágrafo único do art. 542, prevê o procedimento
na hipótese de dissídio jurisprudencial competência
que, como se viu, o Supremo perdeu, deveria ser supri
mido.

Em síntese, o Capítulo VI, do Título X do L. I poderia _
ficar assim constituído:

Capítulo VI - Dos recursos para o Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça.
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LEI N" 5.869.
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil
LIVRO I

Do Processo de Conhecimento
TÍTULO _ VIIi

Do Procedimento Ordinário

························CAPITüi.ó·vúi··············,····.....
Da Setença e da Coisa Julgada

.. ·· .... ·.. ·....·.. ·.. ····· ..~iEÇXo·ii·· .. ···· ......·.... ···· .. ·· ..
Da Coisa Julgada

~rt. 467 - Denomina-se coisa julgada material a efi
cácia, que torna imutável e indiscutível a setença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

····························T'iTüi6'X···················· .
Dos Recursos

CAPÍTULO VI
Dos Recursos para o Supremo Tribuual Federal

SEÇÃO 11

Do Recurso Extraordinário
Art. 5~1. Cabera recurso extraordinário para O Su

premo Tnbunal Fcderal das decisões proferidas por ou
tros tribunais, nos casos previstos na Constituição da
República.

Ar!. 542. O recurso será interposto de quinze (15)
dias, perante o presidente do tribunal recorrido, me
diante petição que conterá:

I - a exposição do fato e do direito
11- os fundamentos jurídicos do pedido de reforma

da decisão.
Parágrafo único. Quando o recurso extraordinário

se fundar em dissí~ioentre a interpretação da lei federal
adotada pelo Julgado recorrido c a que lhe haja dado
qualquer dos outros tribunais ou o Supremo Tribunal
Federal, o recorrente fará a prova da divergência me
dia~te eertid.ão, ou indicação do número e da página
do Jornal ofIcIal, ou do repertório de jurisprudência,
que o houver publicado.

Art. 543. Recebida a petição pela secretaria do tri
bunal e ai I?rotoeolada, intimar,se,á o recorrido, abrin
do-se-lhe .vIsta, pelo prazo de cinco (5) dias, para impug
nar o cabimento do recurso.

§ l' Findo esse prazo serão os autos, com ou sem
impugnação, conclusos ao presidente do tribunal, o
qual, em despacho motivado, admitirá, ou não, o recur
so, no prazo de cinco (5) dias.

§ 2' Admitido o recurso, abrir-se,á vista dos autos
sucessivamente, recorrente e ao r~corrido, para qu~
cada um, no prazo de dez (10) dias, apresentem suas
razões.

§ 3' Apresentadas ou não as razões, os autos serão
remetidos, dentro de quinze (15) dias, à secretaria do
Supremo Tribunal Federal, devidamente preparados.

§ 4' O recurso extraordinário será recebido unica
mente no efeito devolutivo.
. Art. 544. Denegado o recurso, caberá agravo de
mstrumento para o Supremo TribunaIFederal, no prazo
de cinco (5) dias.

Parágrafo único. O agravo de instrumento será ins
truído com as peças que forem indicadas pelo agravante,
dele constando, obrigatoriamente, o despacho denega
tório, a certidão de sua publicação, o acordo recorrido
e a petição de interposição dos recursos extraordinário.

Art. 545. O preparo do recurso extraordinário será
feito no tribunal de origem, no prazo de dez (10) dias.
contados da publicação do despacho a que se 'refere
o art. 543, § l' sob pena de deserção e abrangerá as
custas devidas ao Supremo Tribunal Federal, bem como
as despesas de remessa e de retorno dos autos.

Parágrafo único. Poderá o recorrido requerer carta
de sentença para execução do acórdão recorrido, quan
do for o caso, incluindo-se as despesas com extração
da carta na conta de custas do recurso extraordinário
a serem pagas pelo recorrente.

Art. 546. O processo e o julgamento do recurso
extraordinário no Supremo Tribunal Federal obedece
rão ao que dispuser o respeCtivo regimento interno.

Parágrafo único. Além dos casos admitidos em lei,
é embargável, no Supremo Tribunal Federal a decisão
da turma que. em recurso extraordinário ou· agravo
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de instrumentos divergir do julgamento de outra turma
ou do plenário.

.........................................................................
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO
I - Relat6rio

O projeto de l.ei confere ao Supremo Tribunal Federal
a competência para organizar lista de 14 renomados
juristas com o objetiivo de apreciar e reformular o Códi
go de Processo Civil naquilo que foi alcançado pelas
alterações constitucionais.

11 - Voto do Relator
Não há inconstitucionalidade a ser apontada. A ini-

ciativa é de parlamentar e a competência é da União.
Perfeita a técnica legislativa.
Na preliminar, opino pela constitucionalidade.
No mérito, devo registrar que o projeto de reforma

do Código de Processo Civil só será recebido pelo Con
gresso Nacional se for de iniciativa do Presidente da
República ou de um parlamentar. Fique claro, ainda.
que os estudos feitos por essa Comissão não inviabi
lizarão eventual proposta de alteração do Código de
Processo Civil feita por iniciativa de parlamentares.

Com estas observações, opinamos pela constitucio
nalidade e peJo merccimento público do projeto.

Sala das Reuniões, em 24 de agosto de 1989 Michel
Temer Deputado Federal.

'UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n'! 2.362/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal -Vice-Presidente, Ar
naldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio
Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribei
ro, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézcr Moreira.
Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Ger
son Peres, Doutel de Andrade. Benedicto Monteiro,
Gastone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson
Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Via
nna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis,
Ney Lpoes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Ibraim Aoi-Ackel, Roberto Torres,
Afrísio Vieira Lima. Antônio Mariz, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim,
Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Michel Te
mer, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 2.462-A, DE 1989

(Do Sr. Sigmaringa Seixas)

Altera a redação do parágrafo 2' do artigo 184
e acrescenta parágrafo único ao artigo 240 do Códi
go de Processo Civil- Lei n' 5.869, de 11 de janeiro
de 1973; tendo parecer da Comissão de Constituição
eJustiça e Redação, pela constitucíonalidade,juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação,

(Projeto de Lei n' 2.462, de 1989, a que se refere
o pareeer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O § 2" do art. 184 do Código de Processo

Civil (Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973) passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 184 " " .
§ 2'·' Os prazos somente começam a correr do

primeiro dia útil após a intimidação (art. 240 e
parágrafo único)."

Art, 2'·' O art. 240 do Código de ProeessoCivil (Lei
n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973) é acrescido de um
parágrafo único, do teor seguinte:

"Art. 240 _ .

Parágrafo único. As intimações consideram-se
realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem
ocorrido em dia em que não tenha havido expedido
forense. "

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Quinta-feira 14 15509,

Justificação
A contagem dos prazos das intimações que tenham

ocorrido em sábado, domingo ou feriado forense é um
tema controverso em nossa jurisprudência.

Predomina a corrente segundo a qual o primeiro dia
útil seguinte ao dia intimado será o primeiro dia da
contagem do prazo. É o que se encontra nas seguintes
referências: RJT 88/1.092,94/660; RT 5141172, 52:)/113,
528/100, 533/132, 555/131.567/127, ementa; RF
266/204; RTJ JESP 551182.63/217,66/221.771211; JTA
39/338,59/298,61/124,70/229,78/93; RP 17/334, ementa
114,17/336, ementa 135,17/337, cmenta 140.

Corrente minoritária, entretanto, entende que, le
vando em conta a citcunstància de que o forum esteve
fechado no dia em q\le ocorreu a intimação, este se
deve considerar como tendo sido realizada no primeiro
dia útil seguinte. Nesse caso, o segundo dia é que será
o primeiro prazo. Essa tendência se pode observar nos
seguintes julgados: RT 490/170, 565/169. ementa,
568/94; RJT JESP 55/175; JTA 45/165, 45/202. 65/172;
RP 2/357. ementa 135.

Em nossa opinião, a melhor solução para o problema
está com a corrente minoritária. Se não.há expediente
forense, os advogados não são obrigados a ir ao escritó
rio. Não sendo, desaparece a ficção de qúe a intimação
foi feita nesse dia. Assim, prevalecerá a realidade de
que somente tomarão conhecimento da publicação no
primeiro dia útil seguinte. Ademais, há que se consi
derar que o art. 173 do Código de' Processo Civil é
expresso quanto a assegurar que nos feriados não se
devem praticar atos judiciais. Logo, todos os dias em
que não há expedicnte forense devem ser havidos como
feriados, para esse efeito. As intimações, portanto, não
valem se tiverem sido feitas nesse dia.

Para que se resolva, em definitivo, a questão, é neces
sário que lei assim disponha expressamente, pois so
mente desaparecerá. a nulidade se o legislador deter
minar que essas intimações se reputarão efetuadas no
primeiro dia útil subseqüente.

Queremos ressalvar que o. presente projeto já fora
apresentado à Casa pelo então Dcputado Flávio Bier
renbach. Concordando inteiramente com seu conteúdo
e na convicção de que é preciso, com urgência, pacificar
a controvérsia jurisprudencial reapresentamo-Io agora.

Sala das Sessões, - Deputado Sigmaringa Sei-
xas,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co,ORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N° 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui O Código de Proce~so Civil
. LIVRO I

Do Processo de 'Conhecimento
..··· ........···· ..·...... ··ifTüiO''V· ....·....·....·.. ··

Dos Atos Processoais

·· ..·......·.._.... ·· .. ·..cA'P'iiüiO'ú......·....·
Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais

SEÇÃO I
Do Tempo

. .
Art. 173. Durante as féi-ias ~·~~·~·fe·~i~d~~·~ã~·~·~

praticarão atos processuais. Executam-se:
1-a produção antecipada de provas (art. 846);
IJ - a CItação. a fim de evitar o perecimento de

direito; e b<:m assim o arresto, o seqüestro, a penhora,
a arrecadaçao. a busca e apreensão, o depósito, a prisão,
a separação de corpos, a abertura de testamento. os
embargos de terceiros, a nun.eiação de obra nova e ou
tros atos análogos.

Parágrafo único, O prazo .para'á resposta do réu só
começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao feria
do ou' às férias.
................. ·····' ..CA'PtTUL<::i'iÚ· .... ···· ......_.. ·.. ·.. ·

Dos Prazos
SEÇÃO I

Das Disposições Gerais
..............

Art. 184. Salvo disp~~içã·~·~~·~~~iiá;i~·,..~~·~p~i·~;:
se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo
o do vencimento.
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§ 2" Os prazos somente começam a correr li partir
do primeiro dia útil após a intimação (art. 240).

SEÇÃO IV
Das Intimações

Art. 240, Salvo disposição em contrário, os prazos
para as partes. para a Fazenda Pública e para o Minis
tério Público contar-se-ão da intimação.

PARECER DA COMISSÃO DE CQNSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇAO

I - Relatório
O projeto de lei n" 2462. de 1989, de autoria do

ilustre Deputado Sigmaringa Seixas, visa a dar nova
redação ao parágrafo 2" do artigo 184 do Código de
Processo Civil. de modo que os prazos somente come
cem a correr do primeiro dia útil após a intimação.

A adoção desse novo critério alteraria a concepção
doutrinária e o entendimento jurisprudencial pertinen
tes à contagem dos prazos das intimações. O primeiro
dia útil seguinte ao da intimação, segundo a corrente
dominante, é sempre o primeiro dia da contagem do
prazo, independent'~ de recair em sábado, domingo ou
feriado.

Levando em conta a circunstãncia de que não há
expediente nos mencionados dias, corrente minoritária
dc processualistas vem se cmpenhando no sentido de
que a contagem do prazo se inicie no primeiro dia útil
seguinte à intimação.

Para promover esta alteração, o Deputado Sigma
ringa Seixas propõe, ainda, no artigo 2' do projeto,
o acréscimo de parágrafo único ao artigo 240 do Código
de Processo Civil, segundo o qual as intimações se consi
derarão realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tive
rem ocorrido em data que não tenha havido expediente
forense.

11 - Voto do Relator
Quanto aos aspectos da constitucionalidade, da juri

dicidade e da técnica legislativa nada há que se possa
alegar contra o projeto. o qual deve ser aprovado sob
esses mesmos aspectos.

Com relação ao mérito, cremos que a experiência
forense vem indicando com crescente eloqüência a ado
ção do critério consagrado no projeto. O próprio autor
do anteprojeto de que resultou o atual Código de Pro
cesso Civil, o eminente processualista pátrio, Professor
Alfredo Buzaid, acaba de se manifestar favoravelmente
à idéia contida no projeto: "Reina na jurispmdência
ainda" - diz o Professor Alfredo Buzaid - 'Contro
vérsia acerca do prazo. Eliminar a dúvida através de
um novo texto legal é de grande benefício para a dou
trina e a jurisprudência."

Em face do exposto, nosso parecer é, também quanto
ao mérito, favorável à aprovação do projeto.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1989. - Ibrahim
Abi·Ackel, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n" 2.462/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidentc; João Natal, Vicc-Presidente, Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Hage, Eliézer
Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge
Hage, Gerson Peres, Doutel de Andrade, Benedicto
Monteiro, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos
Formiga, Aldo Arantes, Robcrto Freire, Nilson ·Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada. Theodoro Men
des, Tito Costa, Messias Góis, Ney Lopes: Oscar Cor
rêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Ibra
him Abi-Ackcl, Sílvio Abreu, Robcrto Torres, Afrísio
Vieira Lima, Aluízio Campos, Alcides Lima, Adylson
Motta, Jesus Tajra, Rodrigucs Palma e Gonzaga Pa
triota.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Ibrahim
Abi-AckeI. Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N" 2.541-A, DE 1989

(Do Sr. Hélio Rosas)

Dispõe sobre a criação da cadeira de "Defesa
Sanitária Vegetal" e do Departamento de Fitossa
nidade nos estabelecimentos de ensino superior; ten·
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n'! 2.5<1,1, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica incluída nos currículos mínimos dos cur

sos dc graduação em agronomia, zootecnia, engenharia
agrícola e engenharia florestal a cadeira "Defesa Sani
tária Vegetal".

Art. 2" Para efeito do que trata o ar!. I", será instituído
na universidade o "Departamento de Fitossanidade",
constituído pela reunião das cadeiras afins.

Art. J" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstificação

A extensão territorial aliada à vocação agrícola do
solo brasileiro imprime a necessidade de um aprofun
damento cada vez maior e mais constante na pesquisa
tecnológica de tudo o que diz respeito à agricultura,
mormente quando se lembra que o Brasil é o 4" consu
midor mundial na área de defensivos agrícolas, que
são, em grande parte, importados.

A criação da cadeira de "Defesa Sanitária Vegetal"
e do "Departamento de Fitossanidade", nas univer
sidades parece-nos a melhor forma de se desenvolver
nos brasileiros que freqüentam os cursos mencionados
mentalidade orgânica, e não mecanicista.

Pelo fato de a criação de cadeira e do departamento
propostos poder resultar da intcgração de áreas afins,
em cada universidade, a medida não acarretará aumen
to de despesas.

Sendo a universidade o órgão por execelência apro
priado para a exploração de nossas potencialidades no
campo desses estudos, de vez que a pesquisa univer
sitária se caracteriza pelo descomprometimento com
outros interesses que não o do saber, claro está que
é nela que se pode verificar a resolução de que necessi
tamos na área dos defensivos agrícolas, no sentido do
direcionamento de uma verdadeira política nacional
nesse setor.

Sala das Sessões, . - Hélio Rosas.'

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Hélio
Rosas propõe a "criação da Cadeira de Defesa Sanitária
Vegetal e do Departamento de Fitossanidade nos esta
belecimentos de ensino superior".

Propõe a inclusão nos currículos mínimos dos cursos
de graduação de Agronomia, Zootecnia, Engenharia
Agrícola e Engenharia Florestal, da Cadeira de "Defesa
Sanitária Vegetal".

E nas universidades a criação do "Departameto de
Fitossanidade" a fim de desenvolver nos brasileiros que
freqüentam os cursos afins. "mentalidade orgânica, e
não mecanicista. "

Na justificação ressalta ao autor:

"Sendo a universidade o órgão por excelência
apropriado para a exploração de nossas potencia
lidades no campo desses estudos, de vez que a
pcsquisa universitária se caracteriza pelo descom
prometimento com outros interesses que não o do
saber, claro está que é nela que se pode verificar
a revolução de que necessitamos na área dos defen
sivos agrícolas no sentido de direcionamento de
uma verdadeira política nacional nessc sctor."

11- Voto do Relator
Consoante a jurisprudência fixada por esta comissão,

por exemplo, ao apreciar o PL n" 6 de 1987, adotando
ponto de vista do ilustre Relator Deputado Ibrahim
Abi-Ackel no sentido de que "a claboração dos currí
culos escolares com o estabelecimento das respectivas
cargas horárias. é da competência de cada sistcma dc
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ensino". concluiu-se no sentido da eiva de inconstitucio
nalidade em proposições de igual natureza e finalidade.

Em homenagem ao entendimento majoritário deste
colegiado, voto no sentido de rejeição da matéria por
inconstitucionalidade.

Ressalvo contudo, a meu ver pessoal. a melhor exege
se se encontra no voto em separado do Dcputado Carlos
Vinagre ao mesmo PL n' 6, de 1987, no qual ressalta
que os conteúdos curriculares podem ser objeto de lei
federal desde que eomprecndidos nas Diretrizes e Bases
da Educação.

Assim votamos pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.541, de 1989.

Sala da Comissão, 3 de novemhro de 1989. - Depu
tado Nilson Gibson, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.541/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo. Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Jorge Hage. Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gérson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Nilson Gibson, Rela
tor.

PROJETO DE LEI
N" 2.642-A, DE 1989

(Do Sr. Jorge Arbage)

Altera o Código Nacional de Trânsito; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
çâo, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, da Comissão de Transportes, pela re
jeição.

(Projeto de Lei n' 2.642, de 1989, a que se refe
rem os pareceres)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 97 da Lei n' 5.108 de 21 de setembro

de 1966, que instituiu o Código Nacional de Trânsito,
passa a vigorar acrescido da seguinte letra:

"d) quando comprovadamente o condutor for
responsável por acidente grave."

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

Ar!. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstificação

O art. 97 do Código Nacional de Trãnsito prevI! a
cassação do documento de habilitação dos motoristas
nos seguintes casos:

'Art. 97. A cassação do documento de habili
tação dar-se-á:

a) quando o condutor estando com a carteira
de habilitação apreendida for encontrado dirigin
do;

b) quando a autoridade comprovar que o condu- .
tor dirigia em estado de embriaguez ou sob o domí
nio de tóxico, após duas apreensões pelo mesmo
motivo:

c) quando o condutor deixar de preencher as
condições exigidas em leis ou regulamentos para
a direção de veículos."

Já o projeto prescreve o acréscimo da letra d, para
punir com a cassação do documento de habilitação o
motorista responsável por acidente grave.

Elaboramos a presente proposição considerando o
alto índice de acidentes de trânsito, provocados por
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falhas humanas e que causam vítimas fatais, o que está
a exigir, para coibir tais abusos, a cassação em caráter
definitivo, do documento de habilitação para dirigir veí
culos automotores dos responsáveis.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1989. -Jorge Arbage.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O nobre Deputado Jorge Arbage, apresenta Projeto
de Lei acrescentando mais uma alínea, no artigo 97,
do Código Nacional de Trânsito, cassando.o documento
de habilitação do condutor de veículo quando, compro
vadamente. for responsável por acidente grave.

O autor justifica a propositura considerando o alto
índice de acidentes de trânsito provocados por falha
humana e que causam vítimas fatais.

A proposição foi encaminhada ã Comissão em 28
de .junho de 1989, e a mim distribuída no dia 4 de
ago.sto de 19X9.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

.Cabe a este colegiado examinar as preliminares de
admissibilidade dos projetos que lhe são encaminhados.

Os dispositivos em exame guardam respeito às orien.
tações constitucionais estabelecidas para a elaboração
de leis tendo sido observada a competência legislativa
da União (art. 22, inciso I), bem como a legitimidade
para o início da tramitação (art. 61, caput).
. Isto posto, voto pela constitucionalidade, juridicida

de e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n'! 2.642.
de 1989. .

Sala da Comissão. I3 de setembro de 1989. - Depu
tado Gersou Peres.

. III - Parecer dil'Comis~ão

A Comissão de ConstituiçãO e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n' 2.642/89, nos
termos do parecer do relator. .

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jolbim, Presidente; João Natal e Jorge Medauar 
Vice-Presidentes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,
Leopoldo Souza, Michel Temer, Aloysio Chaves, Costa
Ferreira. Juarez Marques Batista, Gerson Pcres, José
Genoíno,'NilsonGibson. Renato Vianna, Rosário·Con
gro Neto. Sérgio Spada, Theod0ro Mendes, Ney Lopes.
Oscar Corrêa, Sigmaringa Seixas, ibrahim Abi-~ckel,

Alcides Lima, Lysâneas Maciel, Adolfo Oliveira, Jesus
Tajra, Vicente Bogo e José Luiz Maia.

Sala da Comissão. 19 de outubro de 1989: - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente,- Deputado GersonPe-
res, Relator. . ,

PARECER'DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I. - Rel~tório

O projeto em exame, de iniciativa do nobreDeputado
Jorge Arbage. acrescenta aIíneaao arte 97 da LeI. n"
5.108. de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional
de Trânsito - com o objetivo de cassar deforma sumá
ria a Carteira Nacional de Habilitação do condutor dc
veículo que, comprovadamentc, scja responsável .IJOr
Ílcidente grave. . .

Na jústificativa, esclarece seu ilustre autor que elabo
rou a proposição em apreço 'considerando o alto· índice
de acidentes de trânsito provocados por falha llUmana
e que causam vítimas fatais, o que está a exigi~,yara

coibir tais abusos, a cassação. em catáter deflllltlvo,
do documento de habilitação para dirigir veículos auto
motores dos responsáveis'.

Sobre a matéria já se pronunciou a douta Comissão·
de Constituição e Justiça e Redação. acolhendo-a por
constitucional. jurídica e em boa técnica legislativa.

Cabe agora a este órgão técnico manifestar-se a res-
peito de seu mérito. .

11 - Voto do Relator

Não obstante reconheçamos os elevados propósitos
que levaram S. Ex" a elaborar a medida legislativa em
questão, após examiná-Ia, podemos destacar três pon
tos. os quais devem ser tomados como base para sua
rejeicão,

Primeiro. a cassação da CarteiraNacioual de Habili
tação prevista no art. 97 do Código Nacional de Trânsito
é uma sanção administrativa, e, como tal, implica na
suspensão do direito de dirigir do condutor por tempo
indeterminadO, isto é, em caráter definitivo, conforme
se depreende do disposto no art. 96 da mesma lei. Dcssa
forma, a norma preconizada pelo projeto. se este vier
a ser aprovado, se transformará em total cerceamento
do direito ã reabilitação do apenado.

Segundo, a previsão da responsabilidade prevista na
proposição é infinitamente vaga, uma vez que não esta
belece a gradação ou qualificação da contribuição do
agente na causa do evento, ou seja. não estabelece
o grau de determinação volitiva adequada, pressuposto

. indispensável para a fixação do juízo de valor de que
se vale o, julgador para atenuar ou agravar a pena a
ser imposta ao infrator, nem poderia fazê-lo, pois trata
se de matéria de exclusiva alçada do Judiciário.

Finalmente, o terceiro ponto: o que se entende por
"acidente grave"? É aquele do qual resulta uma, duas,
três, quatro ou mais vítimas fatais, mesmo que tenha
como causa direta um fenômeno natural ou um caso
fortuito, ou o sinitro em que, mesmo sem vítima, origi
na-se exclusívamentede atitude do condutor em virtude
de imperícia, imprudência, negligência ou se caracteriza
pela total irresponsabilidade do envolvido?

A matéria, ao que nos parece, continua afeta à e,fera
do Poder Judiciário, onde o magistrado, diante das pro
vas materiais, após chegar ao convencimento adequado,
arbitra a justa penalidade ao infrator. incluindo a "inter-

, dição" da atividade, 'vale dizer, a suspensão do direito
. de dirigir, como pena criminal acessória, procedimento
plenamente executado pela Justiça, com base na legisla-
ção penal em vigor. .

Assim, uão nos parece medida conveniente a de traus
ferir-se essa atribuiçãopára a autoridade administra-'
tiva. Indica-nos a prudência que o referido. procedi
mento deve permanecer sob o égide da magistratura,
cabendo tão-somente ã autoridade administrativa exe
cutar a decisão do juíz, a qual·se consubstanria no ato
de apreensão ou cassação do documento de habilitação,
conforme o prazo de interdição estabelecido pelo magis
trado, c, ao término do eumprij11ento da pena acessória,
submeter o infrator aos eXames previstos lio art. 77
do Código Nacional de Trânsito.

Isto posto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei
n' 2.642, de 1989.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Depu
tado Lézio 8athler, RelatoL

III ,-P~rece~da Comissãó'

A Comissão de Transportes, em sua reunião ordinária
do dia 13 de dezembro de 1989, rejeitou par unanimi
dade o Projeto dê Lei n' 2.642/89, do Deputado Jorge
Arbage. que 'altera'o Código Nacional de Trânsito",
nOs termos do parecer. do Relator, Deputado Lézio
Sathler.

C.ompareceram os Senhores Deputados: Darcy Pozza
(Presidente), Alziro Gomes, Dalton Canabrava, Lael
Varella, Lézio Sathler, Luiz Marques, Mário Martins.
Mauro Campos. Mauro Miranda; Max Rosenmann,
Paulo Roberto. Rubem Branquinho; Simão Sessim,
Stélio Dias, Costa Ferreira. Marluce Pinto.Eliel Rodri
gues e Luiz Leal.

Sala da Comissão. 13 de.dezembro de 1989. - Depu
tado.Darcy·pózza·, Presidente~ Deputado Lézio 8ath·
ler, Relator.

PROJETO DE LEI
N~2.689-A,DE 1989

(Do Sr. Paulo Zarzur)

Disciplina.a aquisição.da nacionalidade brasileira
(artigo 12, inciso n, letras "a"· e "b" e parágrafo
1'); tendo parecer da Comissão de Constituição e
Jnstiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 2.689, de 1989, a que se refere
o parecer).

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Adquirem a nacionalidade brasileira os es·

trangeiros de qualquer procedência. desde que a requei
ram à autoridade competente. provem residência por
mais de um ano no País. razoável conhecimento da
língua portuguesa, càpacidade física e mental para o

trabalho produtivo e ausência de antecedentes policiais
negativos no país de origem e naqueles onde hajam
residido anteriormente.

Art. 2' São considerados nacionais os estrangeiros
que residem no Brasil há mais de trinta anos ininter
ruptos e sem condenação penal, desde que requeiram
a nacionalização brasileira.

Art. 3' São casos de naturalização especial:
I - a do português residente no Brasil em caráter

permanente, se houver reciprocidade em favor dos bra
. sileiros; os requisitos exigidos neste caso serão os mes

mos exigidos pela legislação do país de reciprocidade;
II -os cientistas de renome internacional que, de

pois de cinco anos de permanência ininterrupta no Bra
sil, exercendo atividades tecnológica ou de pesquisa
e magistério, requeiram a naturalização.

Parágrafo único. No caso do item I do artigo ante
riar, o português poderá votar e. ser votado, com as
restrições previstas na. Constituição Federal; no caso
do item II do mesmo artigo, será garantido ao cientista
somente o direito de voto.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art.. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto apenas amplia o texto constitucional, sem
alterar-lhe o sentido e a única inovação consiste .num
tratamento especial aos técnicos e cientistas que se insta
lem no Brasil, ininterruptamente durante pelo menos.
cinco anos e requeiram a nossa cidadania, evidente
mente cumprindo as demais exigências legais .

.Mantém-se;parao po'rtuguês naturalizado brasileiro,
a dupla nacionaiização e a possiblidade de votar e ser
vótado, salvo em casos especialíssimos. ,

Um país que precisa de know-howe tecnoJogia tem
que oferecer facilidade aos cientistas, técnicos e profes
soresque pretendam adquirir nossa nacionalidade.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1989. - Deputa
do Paulo Zarzur.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

ÇONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICÃ •
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

••. "0 ••• ' ~ .

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais .

··························cAPfTULO·iii·············..·· .
Da Nacionalidade

Art. 12. São brasileiros:

II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade

brasileira, exigidasaos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto
e idoneidade moral; .
. ,b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade,- resr
â.~ntes. na República Federativa do Brasil.há mais de
ti'intà anos ininterruptos e sem çondenação penal, desde
qVe.requeiram a nacionalidade brasileira, .
',,§ l' Aos portugueses com residência permanente

nÓ País, se houver reciprocidade em favor dos brasi
leiros, serão .atribuídos .os direitos inerentes ao brasi
léiro nato, saivo os casos previst~s nesta Constituição.
••••••••••••••••••••••.• , •••• : ••••••, •••••••, ••••••••••••••••• 0' •••••

.. ; " .

PÀRECER DA CÓMISSÃODE CONSTITUIÇAO .
.. E JUSTIÇA E REDAÇÃO .'

I e 11 - Relatório e Voto do Relator

.De autoria do ilustre Deputado Paulo Zarzur, vem
a exame çlesta· Comissão o Pr.ojeto de Lei n' 2.689.
de 1989, que "disciplina a aquisição .da,nacionalidade.
brasileira" (artigo 12. inciso lI, alíneas aebt:' § ·1' da'
Constituição Federal).

A proposição disciplina a naturalização em geral. es
tabelcendo-Ihe os requisitos (art. 1") e prevê três formas
de naturalização especial: para o estrangeiro residente
há mais de trinta anos no país e desde que não tenhâ
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sofrido condenação penal (art. 2<'), para o português
(art. 3', I) e para os cientistas de renome internacional
que, depois dc cinco anos de permanência e magistério.
requeram a naturalização (art. 3". lI).

Na justificação, diz o Relator que o projeto
"apenas amplia o texto constitucional. sem alte

rar-lhe o sentido e a única inovação consiste num
tratamento especial aos técnicos e cientistas (... )
evidentemente cumprindo as demais exigências le
gais."

E mais:
"Mantém-se para o português naturalizado bra

sileiro a dupla nacionalização e a possibilidade de
votar e ser votado. salvo em casos especialíssimos."

O projeto em pauta. a despeito dos altos propósitos
que nortcarem sua apresentação, não pode prosperar,
porque eivado do vício de inconstitucionalidade, como
bem o salientou a própria justificação. Uma lei não
podc ampliar a Constituição, Lei Maior do País.

A Constituição estabeleceu, na alínea do inciso II
do artigo 12, um tratamento cspecial para os originários
de países de língua portuguesa. dos quais só se pode
exigir os requisitos especificados na própria Constitui
ção. Entre eles, o de residência por um ano mmterrupto,
donde se conclui que para outros estrangeiros a residên
cia deve ser por período maior, que, sem dúvida, lhes
facilitará o conhecimento do idioma e a integração.
Não pode, pois, a lei fixar, como regra geral, o requisito
de um ano de residência (artigo l' do projeto).

O artigo 2" é, também, inconstitucional na medida
em que exige apenas os requisitos de residência e de
idoneidade, os mesmos que. excepcionalmente. a Cons
tituição entendeu suficientes para os portugueses.

O artigo 3" é, também, inconstitucional, por "'am
pliar" a constituição. O § 1" do artigo 12 da Lei Maior
não prevê hipótese de naturalização, mas permite (se
houver reciprocidade) se confiram aos portuguescs os
mesmos direitos do brasileiro exceto aqueles reservados
pela própria Constituição aos brasileiros, natos. A m_a
téria não é objeto de lei, ou, por outra, a regulaçao
do disposto na Constituição não é objeto de lei. mas
deve ser disciplinada cm ato internacional, onde cstarã
garantida a reciprocidade. O dispo?itivo não é novo
e já estava previsto na Carta antenor no artIgo 199.
Em razão do ali estabelecido, Brasil e Portugal assina
ram em 1972 uma Convenção, conhecida sob o nome
de "Estatuto da Igualdade".

No caso do cientista (aft. 3", n, do projeto) a nat\lra
lização do estrangeiro não é facilitada. mas agravada,
pois, além de cumprir "'as demais exigcncias" (just!ti
cação), deve ele residir no país por um período supenor
a cinco anos e não. apenas, de um ano, como se propõe,
de forma genérica para todos os outros estrangeiros
(art. 1").

Isto posto, opino por que seja o projeto rejeitado
por inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1989. -Ibra·
him Abi-Ackel, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.689/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente, João Natal - Vice-Presidente, Ar
naldo Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José
Dutra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ri
beiro, Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo,
Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto.
Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio
Chaves, Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco
Benjamim, Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa.
Horácio Ferraz. Jorge Hage, Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel,
Doutel de Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro.
Roberto Torres, José Genoíno, José Maria Eymael,
Marcos Formiga, Aldo Arantes, Roberto Freire. Afrí
sio Vieira Lima, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides
Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues
Palmas.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Ibrahim

. Abi-Ackel, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
Nc' 2.69S-A, DE 1989
(Do Sr. Max Rosemann)

Oispõe sobre a dedução de lucro tributável para
fins de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas,
do dobro das despesas realizadas em programas
de assistência à saúde do trabalhador e seus depen
dentes; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei N' 2.695. de 1989, a que se refer~
o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As pessoas jurídicas poderão deduzir do lu

cro tributável. para fins do cálculo do Imposto sobre
a Renda. o dobro das despesas comprovadamente reali
zadas, no período-base. em programas de assistência
á saúde do trabalhador e seus dependentes. previamen
te aprovados por Órgão do Poder Executivo (á ser desig
nado na regulamentação desta lei) decorrentes de acor
do coletivo da pessoa jurídica com seus empregados.

§. I" A dedução prevista no caput não poderá exce
der, em cada exercício financeiro, o limite global de
que trata o inciso IX do art. 12 do Decreto-Lei n" 2.397,
de 21 de dezembro de 1987.

§ 2" São admitidas, para os fins previstos neste arti
go as despesas efetivamente realizadas pela pessoa jurí
dica na prestação direta de serviços médicos, hospita
lares, odontológicos e paramédicos. ou mediante a con
tratação de profissionais legalmente habilitados, empre
sas especializadas na prestação dos aludidos serviços
e Cooperativas Médicas e Odontológicas.

§. 3" Incluem-se ainda nas disposições deste artigo
as seguintes despesas, quando efetivadas pela pessoa
jurídica e relativas à prestação de serviços médicos.
hospitalares, odontológicos e paramédicos:

I - com contratos de garantia de prestação de ser
viços;

Art. S·, .
§ 1" Os hospitais, clínicas e profissionais que presta- .

rem serviços às empresas que gozem âo incentivo desta
lei não poderão cobrar os mesmos serviços à Previdência
Social Estatal.

§. 2" Ocorrendo a cobrança indevida os infratores
ficam sujeitos às sanções civis e penais.

II - Com contratos de cobertura de custos instituídos
por empresas de pré-pagamento e cooperativas médicas
e odontológicas.

Art. 2' As despesas não deduzidas no exercício fi
nanceiro correspondente á sua efetivação poderão ser
transferidas para a dedução nos dois exercícios finan
ceiros subseqüentes.

Art. 3" Aplicam-se ao incentivo instituído nesta lei
as disposições da Lei n' 6.542, de 28 de junho de 1978.

Art. 4' As parcelas dispendidas com os programas
previstos nesta lei não serão consideradas para efeito
de salário de contribuição social, tributação do Imposto
sobre a Renda do trabalhador. nem se incluem como
parcela in naturapaga pela pessoa jurídica aos seus em
pregados, não se incorporando à remuneração para
quaisquer efeitos.

Art. 5" As despesas consideradas para dedução em
dobro nos termos desta lei não poderão, em nenhuma
hipótese, ser objeto de pedido de ressarcimento, total
ou parcial. junto às entidades oficiais de assistência mé
dica, seja pela empresa beneficiária, seja pelo prestador
do serviço.

- Parágrafos 1 e 2 (anexos)
Art. 6" As pessoas jurídicas que se beneficiarem

do incentivo instituído por esta lei deverão integrar-se
nas campanhas oficiais de medicina preventiva, junto
aos seus empregados e dependentes.

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de
sua publicação.

Art. 8" Esta lei entra em vigor na data dc sua
publicação.

Art. 9" Revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Os custos dos serviços de saúde vêm crescendo enor
memente. seja pelo acentuado grau de especialização
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que atinge a medicina e a odontologia. seja pelo próprio
desenvolvimento tecnológico de ambas. que resulta na
utilização de equipamentos cada dia mais sofisticados.
Prova desse encarecimento é a crescente dificuldade
enfrentada pelo Inamps no esforço de suprir de serviços
toda a população segurada. Com a universalização e.ste
problema se agravou já que não houve proporcional
aporte de recursos que compensa~se o acn~ljcin]o no
volume da população atendida. decl)rrente no direito
á saúde consagrado pela atual Constituição brasileira.

Essas dificuldades por que passa a assistencia médica
no País têm se refletido nas relações empresa-traha
Ihador. onde' se verifica serem cada vez mais constantes
as aspirações dos empregados por uma assistência de
saúde mais acessível. Por outro lado. as próprias empre
sas percebem que podem melhorar não apenas a produ
tividade mas igualmente o nível de estabilidade nas suas
relações trabalhistas se forem capazes de oferecer aos
seus funcionãrios algo mais que a simples contrapres
tação financeira.

O presente projeto de lei pretende acrescentar aos
incentivos já atualmente concedidos à formação profis
sional, à alimentação e ao transport~ do trabalhador
os estímulos ao fornecimento de assistência médica.
hospitalar o odontólgica ao empregado e seus depen
dentes, mediante a dedução em dobro das despesas
efetuadas para fins de apuração do Imposto sobre a
Renda.

Vale acrescentar que o benefício que se pretende
ver instituído não representa acréscimo do ônus aos
cofres públicos. Ao contrário, mantém-se fiel á política
governamental de contenção ao déficit público, na me
dida que, juntamente com os demais incentivos de cu
nho social anteriormente aludidos, não poderá reduzir
o imposto devido em montante superior ao estabelecido
pelo inciso IX do art. 12, do Decreto-Lei n" 2.397/87.
Atinge-se, assim, o duplo objetivo de estimular a inicia
tiva privada a colaborar cada vez mais e de maneira
decisiva, na solução das graves carências nacionais. sem
que para tanto seja necessária a contrapartida do incre
mento dos gastos governamentais, incompatível com
a atual conjuntura econômica.
. Mesmo sem qualquer estímulo fiscal a iniciativa priva

da aplicou em 1987. em assistência médica supletiva,
aproximadamente US$ 1.850.000.000 (um bilhão. oito
centos e cinqüenta milhões de dólares). cobrindo uma
população de 22.400.000 (vinte e dois milhões e quatro
centas mil) pessoas. Este universo representa cerca de
15% da população brasileira. Com a aplicação do incen
tivo aqui proposto teríamos a perspectiva de dobrar
a população assistida. Se considerarmos que tamhém
em 1987 o Inamps gastou algo em torno de US$ 33.00
(trinta e três dólares) por usuário, por ano. fácil fica
calcular a economia que este projeto geraria para o
Tesouro Nacional. Os recursos assim economizados po
derão ser transferidos para a melhoria da combalida
economia da Previdência Social.

Ressalte-se ainda que a medida proporcionará um
expressivo incremento no mercado de trabalho para
os profissionais da saúde. que encontrarão nas empresas
uma oportunidade adicional para prestação de seus ser
viços, no mesmo tempo em que se estará estimulando
o desenvolvimento de todas as atividades ligadas ao
setor.

Como se pode perceber então, a gama de benefícios
que poderão advir aos trabalhadores e suas famílias.
para as empresas. para a Previdência Social, para os
profissionais da saúde envolvidos, enfim, para a popu
lação em geral, é altamente significativo.

Sala das Sessões, de de 1989. - Max Rosen·
mann, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO C/TADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 2.397. DE 21 DE DEZEMBRO
DE 1987

Altera a legislação do Imposto de Renda das pes
soas jurídicas, e dá outras providências,

Art. 12. A partir do exercício financeiro de .I 988:

IX - a dedução de que tratam os itens VII e VIII
deste artigo, juntamente com a de que trata o art. 1"
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da Lci n" 6.321, de 14 de abril da í976, não poderã
reduzir o imposto devido, em cada período-base, em
mais de 10% (dez por cento);

LEI N" 6.542, DE 28 DE JUNHO DE 1978

Dispõe sobre incentivos fiscais para programas
de formação profissional e alimentação do traba
lhador nas áreas da Sudene e da Sudam.

O Presidente da República faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l' As pessoas jurídicas beneficiadas com isen
ção do Imposto de Renda na forma do art. 23 do Decre
to-Lei n' 756, de 11 de agosto de 1969. na redação
dada pelo Decreto-Lei n" 1.564, de 29 de julho de 1977,
e que executarem programas de formação profissional
e de alimentação do trabalhador, de acordo com as
Leis n"s 6.297, de 15 dc dezembro de 1975 e 6.321.
de 14 de abril de 1976, poderão utilizar os incentivos
fiscais previstos nas referidas leis, calculados dentro dos
limites nelas fixados, considerado o imposto que seria
devido caso não houvesse a isenção.

Parágrafo único. A base de cálculo para o incentivo
será o total dos dispêndios comprovadamente realizados
em conformidade com projetos previamente aprovados
pelo Ministério do Trabalho.

Art. 2" A utilização dos incentivos facultada no
artigo anterior far-se-á mediante constituição de crédito
para pagamento do Imposto sobre Produtos Industria
lizados devido em razão das operações da pessoa jurí
dica.
" Parágrafo único. Caso não haja possibilidadc de
aproveitamento dos incentivos na forma deste artigo,
a pessoa jurídica fará jus a ressarcimento da importância
correspondente com recursos de dotação orçamentária
própria do Ministério do Trabalho.

Art. 3' O Ministro da Fazenda baixará instruções
para a execução desta lei.

Arl. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, rcvogadas as disposições em contrário.

Brasl1ia, 28 de junho de 1978; 157" da Independência
e 90' da República. - ERNESTO GEISEL - Mário
Henrique Simonsen - Arnaldo Prieto - Joáo Paulo
dos Reis Velloso.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Fundamentalmente o objetivo do projeto acima refe
rido está enunciado no caput do seu artigo 1', in verbis:

"As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro
tributável, para fins do cálculo do Imposto sobre
a Renda, o dobro das despesas comprovadamente
realizadas, no período-base, cm programas de as
sistência à saúde do trabalhador e seus dependen
tes, previamente aprovados por órgão do Poder
Público (a ser designado na regulamentação desta
lei) decorrentes de acordo coletivo da pessoa jurí
dica com seus empregados."

Está a proposição justificada.
Na forma de despacho presidencial proferido a 26

de junho deste ano, deverão, além desta, manifestar-se
sobre a proposição as Comissões de Saúde, Previdência
e Assistência Social e de Finanças.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sobre isenções do imposto de renda merece destaque
o quc dispunha a Carta de 67 e a Constituição de 88.
a saber:

CARTA DE 67:
"Ar!. 21- Compete à União instituir impostos

sobre:

IV - renda e proventos de qualquer natureza, sal
vo ajuda de custo e diárias pagas pelos cofres públi
cos na forma da lei.

CONSTITUIÇÃO DE 88:
Art. 153 - Compete à União instituir impostos

sobrc:
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IH -renda c provcntos de qualquer natureza:

~ 2" - O imposto previsto no inciso III:

II - não incidirá, nos termos e limites fixados
em lei, sobre rendimentos provenientes de aposen- ,
tadoria e pensão, pagos pela previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, a pessoa com idade superior a sessenta
e cinco anos, cuja renda total seja constituída. ex
clusivamente, de rendimentos do trabalho".

Em seus acatados comentários à Carta de 67. diz
Pontes de Miranda (Com. à Constituição de 67, Tomo
lI, págs. 475 e 482, Rev. Tribunais, S. Paulo, 73):

"O Governo Federal, não pode. em matéria de
imposto de renda, insentar, por lei em sentido ma
terial, qualquer bem; porque infringiria o princípio
de igualdade perante a lei. Mesmo se a isenção
é em compensação de serviço ou obra, que a men
cione.

No art. 21, IV, a Constituição de 1967 só uma
exceção para a incidência doimposto sobre rendas:
quanto à ajuda de 'custo não se inclui a verba de
representação" .

Do mesmo modo, a Constituição atual só admite isen
ção do Imposto de Renda na hipótese do item lI. do
§ 2'-', do art. 153 o que condena, por inconstitucional,
o Projeto de Lei n' 2.695, de 1989.

É o voto.
Sala da Comissão, 26 de setembro de 1989. - Depu

tado Doutel de Andrade, Relator.
IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.695189, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados. - Nel
son Jobim - Presidente; João Natal - Vice-Presiden
te, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães,
José Dutra, Harlan Gadelha. Leopoldo Souza, Mendes
Ribeiro, Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Mace
do, Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário Congro
Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa.
Aloysio Chaves, Dionísio Hage, Eliézer Moreira. Fran
cisco Benjamim, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Cor
rêa, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Juarez Marques Batis
ta, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ac
kel, Doutel de Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Mon
teiro, Roberto Torres, José Genoíno, José Maria Ey
mael. Marcos Formiga, Aldo Arantes. Roberto Freire,
Afrísio Vieira Lima, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alci
des Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota e Rodri
gues Palma.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Doutel de
Andrade, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 2.696-A, DE 1989

(Do Sr. Stélio Dias)

Dispõe sobre revogação dos itens VI e VII do
artigo 195 da I"ei n' l.711, de 28 de outubro de
1952 - Estatnto dos Funcionários Públicos Civis
da União; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redaçáo, pela inconstitnciona
lidade.

(Projeto de Lei n"2.696, de 1989. a que se refere
o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" São revogados os itens VI e VII do art.

195 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justificação

Em consonãncia com o preceituado nos itens VI e
VII do art. 195 da Lei n'! 1. 711, de 28 de outubro de
1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União -, é proibido ao funcionário participar da gerên-
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cia ou administração de empresa industrial ou comer
ciai, salvo quando se tratar de cargo público de magis
tério, e exercer o comércio ou participar de sociedade
comercial, e;«:eto corno acionista, cotista ou coman
datário.

Trata-se de proibição literalmente ultrapassada, de
caráter nitidamente autoritário e que não mais se justi
fica em nosso tempo.

Na verdade. como qualquer cidadão o servidor públi
co federal tem o direito de exercer as referidas ativida
des. desde que haja compatibilidade com seu horário
de trabalho.

Por tais razões, preconizamos a revogação dos vetus
tos dispositivos, esperando que a iniciativa há de mere
cer o beneplácito de nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1989. - Deputado
Stélio Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N' l.7U, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi·

cos Civis da União.

TÍTULO IV
Do Regime Disciplinar

CAPÍTULO 1II
Das Proibições

Art. 195. Ao funcion~rio é proibido:

VI - participar da gerência ou administração de em
presa industrial ou comercial, salvo quando se tratar
de cargo público de magistério ... (Vetado) ...

VII - exercer comércio ou participar de sociedade
comercial, exceto como acionista, cotista ou coman
datário;

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto visa revogar os incisos VI e VII do art.
195 da Lei n' l. 711, de 1952, que proíbem o funcionãrio
público de participar da gerência ou administração de
empresa comercial ou industrial e de exercer o comércio
ou participação de sociedade comercial, a menos que
seja na condição de acionista, cotista ou eomandatário.

11 - Voto do Relator

A Lei n" 1.711. de 1952, institui o regime jurídico
do funcionalismo civil, matéria cuja iniciativa é reser
vada ao Presidente da República, nos termos do art.
61, § 1'. alínea c. da Constituição Federal.

Improcedente a iniciativa, o projeto apresenta vício
de inconstitucionalidade insanável. razão pcla qual re
comendamos a rejeição.

Salada Comissão. 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Marcos Formiga, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.696/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal. Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer. Nilson Gibson. Osvaldo Macedo. Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada. Theodoro Mendes. Tito Costa, Aloysio Chaves.
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim.
Messias Góis, Ney Lopes. Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz. Jorge Hage. Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres. Ibrahim Abi-Ackel. Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu. Benedicto Monteiro. Roberto
Torres. José Genoíno, José Maria Eymael. Marcos For-



15514 Quinta feira 14

miga, Aldo Arantes, Roberto Freire. Afrísio Vieira Li
ma. Aluízio Campos. Jesus Tajra, Alcides Lima. Adyl
son Motta. Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989 - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Marcos
Formiga. Relator.

PROJETO DE LEI
N' 2.697-A, DE 1989

(Do Sr. Doreto Campanari)

Concede anistia fiscal às pequenas, médias e mi
croempresas;tendo parecer da Comissão de Consti
tnição e Justiça e Redação, pela inconstituciona-
lidade. .

(Projeto de Lei n" 2.697. de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As micro, pequenas, e médias empresas de

qualquer natureza, assim definidas na legislação perti
nente em vigor, são anistiadas relativamente aos débitos
conseqüentes da falta de recolhimento de tributos fede
rais, até a data da publicação desta lei.

Art. 2" A anistia dc que trata esta lei abrange tam
bém os débitos tributários já ajuizados.

Art. 3" Esta lei f;ntra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É sumamente grave a situação enfrentada pelas mé
dias. pequenas e microempresas que. após o fracasso
do Plano Cruzado, ficaram endividadas até o pescoço.
sem condições, sequer. de poder recolher tributos fede
rais, o que as compromete ainda mais.

É fundamental. portanto, que essas empresas sejam
anistiadas com relação a débitos decorrentes do não
recolhimento de tributos federais. sem o que não pode
rão sair de suas enormes dificuldades e rctomar suas
atividades normais.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1989. - Doreto Cam
panari

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

São, na forma do Projeto acima caracterizado, anis
tiadas as micro, pequenas e médias empresas de qual
quer natureza, assim definidas na legislação pertinente
em vigor, relativamente aos débitos conseqüentes da
falta de recolhimento dc tributos federais.

Justifica o nobre autor sua iniciativa nestes termos:
"É sumamente grave a situação enfrentada pelas mé
dias, pequenas e microempresas que, após o fracasso
do Plano Cruzado, ficaram endividadas até o pescoço,
sem condições, sequer, de poder recolher tributos fede
rais'.

Manifestar-se-ão sobre o Projeto, em cumprimento
a despacho presidencial de 23 de junho deste ano, além
desta. as Comissões de Economia, Indústria e Comércio
e de Finanças.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Sobre anistia em geral prescreve a Constituição de
88:

"Art. 21. Compete á União:

XVII - conceder anistia:

A..;;.··48·.· .. C~be ao Congresso Nacional, com a san
ção do Presidente da República. não exigida. esta
para o especificado nos arts. 49. ?1 ~ 52, dls?.or
sobre todas as matérias de competencla da Umao,
especialmente sobre:

.......................... ., .
VÚÍ~~~~~~~~ã~ da anistia.

Tratando-se, entretanto, da anistia fiscal, a norma
legal a ser elaborada deve observar os seguintes requi
sitos constitucionais:

"Art. 150, Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte. é vedado à U,n~ão.

aos Estados, ao Distrito Federal e aOS MumclplOs:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

11 - instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente. proi
bida qualquer distinção em razão da ocupação pro
fissional ou função por elcs exercida, independen
temente da denominação jurídica dos rendimentos.
títulos ou direitos'.

Desenganadamente o projeto ao conceder anistia
apenas a determinado grupo dos contribuinte, deve
dores de tributos federais institui tratamento nitidamen-
te desigual o que é vedado constitucionalmente. .

O voto, é, assim, pela inconstitucionalidade do ProJe
to dc Lei n" 2.697. de 1989.
. Sala da Comissão.4de outubro de 1989. - Deputado
Theodoro Mendes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.697/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente: João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães. José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro.
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Ncto. Sérgio
Spada, Theodoro Mendes. Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim.
Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz. Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas. Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel. Doutel de
Andrade, Silvio Abreu. Benedicto Monteiro, Roberto
Torres. José Genoíno, José Maria Eymael. Marcos For
miga. Aldo Arantes. Roberto Freire. Afrísio Vieire Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima. Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Theodoro
Mendes, Relator.

PROJETO DE LEI
Nç 2.716.A, DE 1989
(Do Sr. Floriceno Paixão)

Dispõe sobre a aposentadoria proporcional dos
funcionários públicos civis; tendo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, peja
inconstituci~nalidade.

(Projeto de Lei n'2.716, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 1" da Lei n" 6.701, de 24 de outubro

de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' As vantagens previstas no art. 184 da

Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, são devidas
proporcionalmente ao funcionário que se aposen
tar com o tempo de serviço fixado na letra c do
item In do art. 40 da Constituição."

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Como se sabe, a Lei n" 6.701, de 24 de outubro de
1979. foi editada especificamente para tornar privativa
dos funcionários que se aposentassem voluntariamente.
com trinta e cinco anos de serviço, as vantagens do
art. ]84 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União. aprovado pela Lei n" 1.711. de 28 de outubro
de 1952.

Com o advento da nova Constituição republicana,
em vigor a contar de 5 de outubro de 1988, instituiu-se
a possibilidade da aposentadoria voluntária proporcio
nal, nestes termos:

"Art. 40. O servidor será aposentado:

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos
vinte e cinco anos. se mulher. com proventos pro
porcionais a esse tempo."

Ora, a partir de então é evidente que a aposentadoria
proporcional dará direito. aos que a requererem, à per
cepção, ainda que proporcional, das vantagens a quc
se refere o art. 184 do Estatuto dos Funcionários Públi-
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cos Civis da União, sob pena de ser frustrada a conces
são constitucional em questão, de inegável alcance so
ciaL

Definir claramente a matéria é o objetivo da presente
proposição,

Sala das Sessões, - Deputado Floriceno
Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA, 1NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 6.701, DE 24 DE OUTUBRO DE 1979

Dispõe sobre o direito ás vantagens do art. 184
da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União).

Art. lo As vantagens previstas no art. 184 da Lei
n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, são devidas ao
funcionário que se aposentar com o tempo de serviço
fixado em lei para aposentadoria voluntária com pro
ventos integrais e em caso ncnhum ensejarão proventos
de inatividade que excedam a remuneração percebida
no serviço ativo pelo exercício de cargo ou função cor-
respondente àquele em que se aposentou. .

Art. 2" Os efeitos financeiros decorrentes da aplIca
ção desta lei são devidos somente a partir do início
de sua vigéncia.

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (DO
de 25-10-79.)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E REDAÇAo

I - Relatório·

Este projeto concede, ao funcionário que se apo
sentar com proventos proporcionais ao tempo de servi
ço, as vantagens, também proporcionalmente, previstas
no art. 184 da Lei n' 1.711152.

II - Voto do Relator

É da iniciativa exclusiva do Presidente da República
as leis que disponham sobre o regime jurídico dos fun
cionários públicos (art. 61, § 1", c).

Pelo exposto, voto pela inconstitucionalidade deste
Projeto de Lei n" 2.716/89.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1989. -Deputado
Horácio Ferraz, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 2.716/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães. José Du
tra Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Mi~hel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins. Renato Vianna. Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes. Tito Costa, Aloysio Chaves.
Dionísio Hage. Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa. Horácio Fer
raz, Jorge Hage. Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Percs. Ibrahim Abi-Ackel. Doutel de
Andrade, Silvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael. Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire. Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim,Presidente - Deputado Horácio
Ferraz, Relator.

PROJETO DE LEI
Nç 2.807-A, DE 1989
(Do Sr. José Camargo)

Institui a prática de horticnltura e jardinagem
nas escolas de ensino de primeiro gran localizadas
nas zonas rurais; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emenda: e, da Comissão de Educação. Cultura, Es
porte e Turismo, pela rejeição COntra os votos dos
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Srs. Osvaldo Sobrinho e Agassiz Almeida e, em
separado, do Sr. Cleonâncio Fonseca.
(Projeto dc Lei n" 2.807, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica instituída no currículo do ensino de

primeiro grau, nas escolas localizadas nas áreas rurais,
a prática de atividades ligadas a horticultura e jardi
nagem.

Art. 2" 1\0 Ministério da Educação compete tomar
as devidas providências para implantação da lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4,' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

o Brasil é um País que tem demonstrado uma grande
vocação agrícola traduzida até mesmo nos programas
governamentais, nos quais a agricultura desponta como
setor prioritário, como ocorre atualmente.

Esta vocação necessita de maior suporte no campo
educacional, pois não basta apenas a destinação de re
cursos materiais c humanos para que o País explore
as suas potencialidades imensas neste setor. É preciso
aprimorar a mentalidade agrícola das ~ossas gerações,
despertar na populaçãO o amor ao trabalho da terra.
Não podemos ignorar que a alimentação já é uma das
mais importantes prioridades mundiais, começando a
superar o item energia.

O objetivo do nosso projeto é, primordialmente,
conscientizar a criança, o jovem, a respeito da impor
tância da agricultura que os orientais, sabiamente, con
sideram como a "mãe dos povos".

Sala das Sessões, . - José Camargo.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado José Ca
margo "institui a prática de horticultura e jardinagem
nas escolas de ensino de 1'" Grau localizadas nas zonas
rurais".

Na justificação, o autor expõe os motivos que o leva
ram a propor a inclusão da prática agrícola nas escolas
de 1" Grau, como "o aprimoramento da mentalidade
das novas gerações no trato com a terra, e a conscien
tização da criança e dos jovens sobre a importância
da agricultura".

11 - Voto do Relator'

O art. 61 § 1" item U, letra e da Constituição Federal
atribui ao Presidente da República a iniciativa privativa
da "criação, estruturação e atribuiçõcs dos Ministérios
e órgãos da administração pública".

O art. 2,' do presente projeto ao determinar o órgão
responsáve I pelas providências do art. 1" fere o preceito
constitucional.

Assim votamos pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n" 2.807, de 1989,
nos termos da emenda que ora apresentamos.

Sala da Comissão 14 de agosto de 1989. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
REDAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI N" 2.807, L .. 1989.

Dê-se ao art. 2" a seguinte redação:

.. Art. 2" O Poder Executivo através de seu
órgão competente regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias."

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1989. -Deputado
Nilson Gibson, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hO.íe, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei n"
2.807/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Mendes
Ribeiro, no exercício da Presidência (art. 76, caput,
in fine, do RI), Bernardo Cabral, Carlos Vinagre. Har
I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

lan Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osvaldo
Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson, Plínio Martins,
Theodoro Mendes, Renato Vianna, Rosário Congro
Neto, Sérgio Spada, Tito Costa, Aloysio Chaves, Costa
Ferreira, Dionísio Hage, Messias Góis, Ney Lopes. Jor
ge Arbage, Vilson Souza, Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Gerson Peres, Miro Teixeira, Roberto
Torres, Ibrahim Abi-I\ckel, José Genoíno, Marcos For
miga, Afrísio Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,
Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduardo
Bonfim e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Mendes Ribeiro, no exercício da Presidência 
Deputado Nilson Gibson, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 2" do projeto a seguinte redação:
"Art. 2,' O Poder Executivo, através de seu

órgão competente, regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias."

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Mendes Ribeiro, no exercício da Presidência 
Deputado Nilson Gibson, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Parecer vencedor
I e II - Relatório e Voto do Relator

O presente projeto institui no currículo de primeiro
grau das escolas das áreas rurais do País, a prática de
atividades ligadas a horticultura e jardinagem.

Retoma, assim, através do presente projeto, a sovada
prática de transformar em lei, atividades educacionais
necessárias mas abundaJ\tes. Trata-se de dar força legal
a uma atividade útil. Ora, a escola brasileira não terá
sua eficâcia resolvida através da votação de leis que
lhe entupam o currículo de atividades e matérias úteis
e necessárias. Tais leis, meritórias se consideradas isola
damente, acabam por tornar o currículo irrealizável.
Sobretudo o currículo básico. E criam cargos e funções
para os quais não há recursos específicos, debilitando,
ainda mais, a eficácia dos meios disponíveis.

Nesta douta comissão, vota-se a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, no exato momento de tramitação
do prcscnte Projeto de Lei n' 2.807, dc 1989. Este,
sir.n, é o diploma legal qualificado para integrar disci
plinas necessárias à melhora de conteúdo do ensino
e da educação no País. Não se pode votar matérias
isoladamente meritórias sem a consideração do conjun
to de obrigações curriculares da cscola brasileira.

E é fundamental deixar para a própria escola, através
de seus processos internos, a organização de atividades
adequadas às condições do meio ambiente no qual
atuam. Nesse sentido, por que obrigar apenas à prática
de horticultura e jardinagem? Por acaso a pecuária ou
a piscicultura não são, também, características das áreas
rurais? Há condições de exigir a presença de todas essas
disciplinas no currículo? Evidentemente, não.

Por tais razües, o parecer é contrário.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu

tado Artur da Távola, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turis
mo, em sua reunião ordinária, realizada em 29 de no
vembro de 1989, opinou, pela rejeição do Projeto de
Lei n" 2.807/89, do Sr. José Camargo, que "institui
a prática de horticultura e jardinagem nas escolas de
ensino de primeiro grau localizadas nas zonas rurais",
nos termos do voto do Deputado Artur da Távola, de
signado Relator do Parecer Vencedor, contra os votos
dos Deputados Osvaldo Sobrinho e Agassiz Almeida.
O parecer favorável do Deputado Cleonâncio Fonseca,
passou a constituir Voto em Separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ubira
tan Aguiar, Presidente; Jorge Hage e Florestan Fernan
des, Vice-Presidentes; Paulo Delgado, Agassiz Almci
da, Bezerra de Melo, Átila Lira, Octávio Elísio, Osval
do Sobrinho, José Queiroz, Sólon Borges dos Reis,
Artur da Távola, Marcio Braga, Érico Pegoraro, Rita
Camata, Costa Ferreira, Arnold Fioravante, Jesualdo
Cavalcanti. Hermes Zaneti, Tadeu França, Mauro Mi-
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randa, Gastone Righi, Maguito Vilela, Alvaro Valle,
Bete Mendes. Cleonâncio Fonseca e Pedro Canedo.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Ubiratan Aguiar, Presidente - Deputado Artur
da Távola, Relator designado.
Voto em separado do Sr. Cleonâncio Fonseca.

J - Relatório
O projeto em exame, de autoria do nobre Deputado

José Camargo, tem como finalidade instituir no currí
culo de ensino de primeiro grau, nas escolas localizadas
nas áreas rurais, a prática de atividades ligadas a horti
cultura e jardinagem.

Em sua justificativa o autor afirma que:

"O Brasil é um país que tem demonstrado uma
grande vocação agrícola traduzida até mesmo nos
programas governamentais, nos quais a agricultura
desponta como setor prioritário, como ocorre
atualmente."

Enfatiza que "esta vocação necessita de maior supor..
te no campo educacional, pois não basta apenas a desti
nação de recursos materiais e humanos para que o País
explore as suas potencialidades imensas neste setor.
É preciso aprimorar a mentalidade agrícola das nossas
gerações, despertar na população o amor ao trabalho
da terra".

A douta Comissão de Constituição Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária plenária realizada no dia 14
de setembro de 1989, opinou unanimemente pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
uma emenda ao Projeto de Lei n" 2.807/89, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson.

Cumpre-nos, no momento, de acordo com o Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados examinar a
matéria quanto ao mérito.

11- Voto do Relator

Sendo o Brasil um país eminentemente agrícola, acre
ditamos que a medida irá estimular desde cedo os jovens
na prática de atividades ligadas a horticultura e jardi
nagem.

Realmente como diz o eminente autor "não podemos
ignorar que a alimentação já é uma das mais importantes
prioridades mundiais, começando a superar o item ener
giaH

•

Assim, o Projeto de Lei n" 2.807, de 1989, merece
o nosso irrestrito apoio do ponto de vista educacional.

Ante o exposto, votamos pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu

tado Cleonãncio Fonseca. Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 2.974-C, DE 1989

Snbstitutivo do Senado Federal ao Pro,jeto de Lei n'
2.974-B, de 1989, que "dispõe sobre a organização e
o funcionamento do Conselho da República".

(Ãs·Comissões de Constituição e Justiça e Redação;
e de Defesa Nacional.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Conselho da República. órgão superior

de consulta do Presidente da República, tem sua organi
zação e funcionamento estabelecidos neste lei.

Art. 2' Compete ao Conselho da República pro
nunciar-se sobre:

I - intervenção federal, estado de defesa e estado
de sítio;

II - as questões relevantes para a estabilidade das
instituiçóes democraticas.

Ar!. 3" O Conselho da República é presidido pelo
Presidente da República e dele participam:

I - o Vice-Presidente da República;
11 - o Presidente da Câmara dos Deputados;
1II- o Presidente do Senado Federal;
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara

dos Deputados, designados na forma regimental;
V - os líderes da maioria c da minoria no Senado

Federal, designado na forma regimental;
VI - o Ministro da Justiça;
VII - 6 (scis) cidadãos brasileiros natos, com mais

de 35 (trinta e cinco) anos de idade, todos com mandato
de 3 (três) 3nos, vedada a recondução, sendo:

a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da República: .
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b) 2 (dois) eleitos pelo Senado Federal; c
c) 2 (dois) eleitos pela Câmara dos Deputados.
§ 1" Nos impedimentos, por motivo de doença ou

ausência do País, dos membros referidos nos incisos
II a VI deste artigo, serão convocados os que estiverem
no exercício dos respectivos cargos ou funções.

§ 2' Os membros referidos no inciso VII deste arti
go terão suplentes, com eles juntamente nomeados ou
eleitos, os quais serão convocados nas situações pre
vistas no parágrafo anterior.

§ 3' O tempo do mandato referido no inciso VIl
deste artigo será contado a partir da data da posse do
Conselho.

§ 4" A participação no Conselho da República é
considerada atividade relevante e não remunerada.

Art. 4' Incumbe ao Gabinete Civil da Presidência
da República prestar apoio administrativo ao Conselho
da República, cabendo ao Ministro-Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República secretariar-lhe as ati
vidades.

Art. 5' O Conselho da República reunir-se-á por
convocação do Presidente da República.

Parágrafo único. O Ministro de Estado convocado
na forma do § l' do art. 90 da Constituição náo terá

.direito a voto.
Art. 6' As reuniões do Conselho da República se

rão realizadas com o l;omparecimento da maioria dos
Conselheiros.

Art. 7' O Conselho da República poderá requisitar
de órgãos e entidades públicas as informações e estudos
que se fizerem necessários ao exercício de suas atribui
ções.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 20 de setembro de 1989.

- Paes de Andrade.
Substitiua-se o projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do
Conselho da República.

O Congresso Nacional decreta;
Art. l' O Conselho da República, órgão superior

de consulta do Presidente da República, tem sua organi
zação e funcionamento estabelecido nesta lei.

Art. 2' Compete ao Conselho da República pro
nunciar-se sobre;

I - intervenção federal, estado de defesa e estado
de sítio;

II - as questões relevantes para a estabilidade das
instituições democráticas.

Art. 3' O Conselho da República é presidido pelo
Presidente da República e dele participam:

I-o Vice-Presidente da República;
II -o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - os lídcrcs da maioria e da minoria na Câmara

dos Deputados, designados na forma regimental;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado

Federal, designados na forma rcgimental;
VI - o Ministro da Justiça;
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de

trinta e cinco anos' de idade, todos com mandato de
irês anos, vedada a recondução, sendo;

a) dois nomeados pelo Presidente da República;
b) dois eleitos pelo Senado Federal; e

,~) dois eleitos pela Câmara dos Deputados.
§ 1" Nos imp~dimentos, por motivo de doença ou

ausência do País, dos membros referidos nos incisos
II a VI deste artigo, serão convocados os que estiverem
no exercício dos referidos cargos ou funções.

§ 2' Os membros referidos no inciso VII deste arti
go terão suplentes, com eles juntamente nomeados ou
eleitos, os quais serão convocados nas situações pre
vistas no parágrafo anterior.

§ 3" O tempo do mandato referido no inciso VII
deste artigo iniciar-se-á na data da posse do Conse
lheiro.

§ 4" A participação no Conselho da República é
considerada atividade relevante e não remunerada.

§ 5" . A primeira nomeação dos membros do Conse
lho a que se refere o inciso VII deste artigo deverá
ser realizada até trinta dias após a entrada em vigor
desta lei.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 6" Até quinze dias antes do término do mandato
dos Conselheiros a que se refere o mciso VII deste
artigo, a Presidência da República e cada uma das Casas
do Congresso Nacional farão publicar, respectivamen
te, o nome dos cidadãos a serem nomeados e os eleitos
para o Conselho da Reptíblica.

Art. 4" O Conselho da República reunir-se-á por
convocação do Presidente da República.

§ I" A manifestação do Conselho far-se-á mediante
declaração fundamentada de voto.

§ 2' O Ministro de Estado convocado na forma do
§ 1" do art. 90 da Constituição não terá o direito a
voto.

Art. 5" As reuniões do Conselho da República se
rão realizadas com o comparecimento da maioria dos
Conselheiros.

Art. 6' O Conselho da República poderá requisitar
de õrgãos e entidades públicas as informações e os estu
dos ncccssários ao exercício de suas atribuições.

Art. 7' O Ministério da Justiça prestará apoio ad
ministrativo ao Conselho da República competindo ao
titular da Pasta secretariar-lhe as atividades.

Art. 8' As despesas necessárias ao funcionamento
do Conselho da República correrão à conta das dotações
orçamentárias do Ministério da Justiça, vedada a con
tratação de pessoal para esse encargo.

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
'Senado Federal. 30 de outubro de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE
PROJETO DE LEI

N" 37, DE 1989 DO SENADO FEDERAL
(N' 2.974/B, de 1989, na Casa de origem)

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Con·
selho da República.

Apresentado pelo Poder Executivo.
Lido no expediente da Sessão de 20-9-89 e publicado

no DCN (Seção lI) de 21-9-89. À Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.

Em 17-10-89, anunciada a matéria é proferido pelo
Senador Jutahy Magalhães parecer da CCJ, favorável
nos termos do substit",tivo que oferece. Discussão en
cerrada sem debates. A SSCLS, para inclusão do proje
to na Ordem do Dia da 2' sessão ordinária subseqücnte.

Em 19-1O-R9, anunciada a matéria, é procedida a
leitura do Requerimento n' 564, é o mesmo aprovado.
f.icando, portanto, rejeitado o art. 4" do substitutivo.
A CDIR para redigir o vencido para o turno suple
mentar.

Em 24-10-89, anunciada a matéria é procedida a leitu
ra do Parecer n" 260/89-CDIR (relatado pelo Senador
Pompeu de Sousa), oferecendo a redação do vencido
para o turno suplementar do substitutivo do Senado
ao projeto. Passando-se à apreciação, é lida a Emenda
n' 1, de plenário (Substitutivo), do Sr. Senador Jutahy
Magalhães. Em seguida, é proferido pelo Senador Mau
ro Benevides. relator designado, parecer da CCJ favo
rável à emenda apresentada. Aprovado o substitutivo
com a emenda apresentada nesta oportunidade. À
CDIR para a redação final. Leitura do Parecer n'!
261-CDIR. relatado pelo Senador Pompeu de Sousa,
ofe,recendo a redação final do substitutivo. Aprovada.

A Câmara dos Deputados com o Ofício SM N" 722,
de 30-10-89.
SM/N'!722

Em 30 de outubro de 1989
Sr. Primeiro Secretário;
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que

o Senado Federal, proccdendo como Câmara revisora
ao estudo do Projeto de Lei n" 37, de 1989 (n' 2.974,
na Câmara dos Deputados), que "dispõe sobre a organi
zação e o funcionamento do Conselho da República",
resolveu oferecer-lhe substitutivo, que ora encaminho
a Vossa Excelência. para apreciação dessa Casa.

Em anexo, restituo a Vossa Excelência um dos autó
grafos do projeto originário.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima c mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale.Pri
meiro Secretário.

Dezembro de 1989

PRO,JETO DE LEI
N9 3.048-A, DE 1989

(Do Sr. Tidei de Lima)

Dispõe sobre as armas de fogo apreendidas sem
o correspondente registro, pelos órgãos policiais,
sejam distribuídas em ato' público, na forma que
especifica; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão
de Defesa Nacional, pela aprovação, com emendas.

(Projeto de Lei n'! 3.048, de 1989, tendo anexado
o de n" 4.385/89, a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As armas de fogo apreendidas pelos órgãos

policiais, que não disponham do respectivo registro,
deverão, periodicamente, ser destruídas em ato público,
prévia e amplamente divulgado.

Art. 2" O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Justiça, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4'! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Vivemos uma era de autêntica violência, onde os
verdadeiros valores humanos vêm sendo substituídos
pelo absoluto interesse material e imediatista.

Lamentavelmente, em função do egoísmo genera
lizado que impera em nosso tempo, egoísmo individual
e que se expressa na comunidade, quando cada um
cuida de si e de seus interesses pessoais, ou de seu
grupo, apartando-se dos demais, como se cada homem
fosse uma ilha, separado dos outros, isso tudo vcm
trazendo como corolário inevitável a violência.

A violência, hoje, não é privilégio apenas dos países
subdesenvolvidos, pelo contrário, ela, por vezes. se ex
pressa mais cruelmente nos países com elevada renda
per capita ou mesmo com menores problemas sociais
que as nações consideradas pobres, do chamado Ter
ceiro Mundo. A educação e a cultura têm sido instru
mentos na luta contra a violência e, mesmo assim, nem
sempre tem alcançado resultados significativos. As reli
giões, as mais variadas, têm contribuído para a criação
de uma consciência antiviolência, mas tem sido impo
tente, também, para deter essa marcha irracional do
crescimento da violência no mundo. Debitar a violência
apenas a fatores sociais de miséria e pobreza é simpli
ficar o grave problema. É bem verdade que tais condi
mentos contribuem para o agravamento do problema,
mas não é o único a ser combatido.

O fato é que, efetivamente, a violência existe, aí
está e dela quase não podemos escapar.

Pois bem, nas grandes concentrações urbanas é que
a violência se faz sentir com maior intensidade, manifes
tando-se, particularmente, no constante aumento da
criminalidade. Isso tem, por vezes, estimulado o aumen
to da criminalidade até nos pequenos aglomerados urba
nos. Essa violência estimula a sociedade a se prevenir.
ou tentar se defender, com a aquisição de armas de
fogo que são feitas através do comércio legal. Porém,
existe todo um comércio clandestino de armas de fogo,
que são largamente utilizadas pelos delingüentes, ou
mesmo por cidadãos comuns desavisados. E a violência
sendo combatida com a violência. Essa estratégia de
combate a violência, ao contrário de resolver o proble
ma o agrava.

O processo educativo. em que pese não ser absoluto
elou infalível como afirmamos anteriormente. é contri
butivo para a diminuição da violência e nesse processo
os exemplos são métodos que obtêm melhores resulta
dos. Portanto. o que propomos é que todas as armas
de fogo apreendidas pelos órgãos policiais. que não
disponham de registro e que não podem ser devolvidas
a seus proprietários, sejam destruídas. A destruição
deverá processar-se em ato público, prévia e ampla
mente divulgado, a fim de que todos os segmentos da
população dele tomem conhecimento. É um exemplo
que. certamente, obterá resultados pois, além do impac
to psicológico, a medida alvitrada encarnará uma nega
tiva à violência e, como efeito paralelo, contribuirá para
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substancial diminuição do tráfic& de armas, principal
fonte de abastecimento dos criminosos.

Sala das Sessões. de junho de 1989. - Deputado
Tidei de Lima.

PROJETO DE LEI
N9 4.385, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)

Determina a destruição de armas de fogo apreen
didas sem o correspondente registro.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.048, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As armas de fogo apreendidas pelos órgãos

policiais e que não disponham do respectivo registro,
deverão, periodicamente, ser destruídas em ato público,
prévia e amplamente divulgado.

Art. 2' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Justiça, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados de sua publicação.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Vivemos uma era de autêntica violência, onde os
verdadeiros valores humanos vêm sendo substituídos
pelo absoluto interesse material e imediatista.

Lamentavelmente, em função do egoísmo genera
lizado que impera em nosso tempo, egoísmo individual
e que se expressa na comunidade, quando cada um
cuida de si e de seus interesses pessoais, ou de seu
grupo, apartando-se dos demais, como se cada homem
fosse uma ilha, separado dos outros, isso tudo vem
trazendo como corolário inevitável a violência.

Tal violência torna cada vez mais atual a assertiva
bíblica de que "o homem é o lobo do homem", decor
rente da intolerância, do preconceito, da injusta estrutu
ração da sociedade e de todo um complexo de fatores
que seria, aqui, descabido discutir.

O fato é que, efetivamente, a violência existe, aí
está e dela quase não podemos escapar.

Pois bem, nas grandes concentrações urbanas é que
a violência se faz sentir com maior intensidade, manifes
tando-se, particularmente, no constante aumento de
criminalidade.

Existe todo um comércio clandestino de armas de
fogo, que são largamente utilizadas pelos delinqüentes.

O que propomos, por conseguinte, é que todas as
armas de fogo apreendidas pelos órgãos policiais, que
não disponham de registro e que. portanto, não podem
ser devolvidas a seus proprietários, sejam destruídas.

Adestruição deverá processar-se em ato público, pré
via e amplamente divulgado. a fim de que todos os
segmentos da população dele tomem conhecimento.

Temos convicção de que, além do impaCto psicoló
gico, a medida alvitrada colaborará decisivamente para
uma substancial diminuição no tráfico de armas, prin
cipal fonte de abastecimento dos criminosos.

Assinale-se, por derradeiro que estamos reapresen
tando a presente proposição que inspirou-se cm suges
tão que nos foi oferecida pela Federação do Comércio
do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, . - Deputado Paulo Zarzur.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório
O presente projeto de lei, dc autoria do nobre Depu

tado Tidei de Lima propõe que as armas de fogo apreen
didas scm o correspondente registro, pelos órgãos poli
ciais, sejam destruídas em ato público, na forma que
especifica. .

A esta comissão compete a análise da matéria, em
conformidade ao disposto no inciso III do art. 32 do
novo Regimento Interno.

É o parecer, Sr. Presidente.
U - Voto do Relator

Dispõe o projeto que as armas de fogo apreendidas
em virtude de seu uso ilegal sejam destruídas em ato
público na forma que especifica. isto é, em ato público
prévia e amplamente divulgado.

As preliminpres de admissibilidade do projeto estão
preenchidas. E constitucional, jurídico e tem boa técni
ca legislativa.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O seu mérito, a sua conveniência, há de ser exami
nado pela douta Comissão de Defesa Nacional, que
há de dizer se é conveniente a destruição de armas
e instrumentos que podem ser utilizados no combate
ao próprio crime.

E o parecer, Sr. Presidente c dignos Pares.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 1989. - Deputado

Francisco Benjamim, Relator.
lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n' 3.048189, nos
termos do parecer dorelator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra. Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro.
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz. Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylsou
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagn.er Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Francisco
Benjamim, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA NACIO

NAL

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 3.048, de 1989, de autoria do
nobre Deputado Tidei de Lima, dispõe que as armas
de fogo apreendidas pelos órgãos policiais, sem os cor
respondentes registros, sejam destruídas em ato pú
blico.

Objetiva o presente projeto de lei minorar a violência
existente, principalmente, nos grandes centros urbanos,
através do processo educativ,o da destruição das armas
apreendidas sem registro, através de atos públicos pre
viamcnte bem divulgados, causando um impacto psico
lógico na população, que tomará conhecimento das me
didas repressivas que estão sendo tomadas.

O projeto de lei em tela teve aprovação unânime
na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que
opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, nos termos do Relator, Deputado Francisco
Benjamim.

& II - Voto do Relator

Apreciando o mérito do projeto de lei em questão,
somos favoráveis à sua aprovação, pelo objetivo que
poderá alcauçar, que é minorar a violência atualmente
existente em nosso País.

Entretanto há necessidade de apresentarmos emen
das ao referido projeto de lei, porquanto temos que
explicitar serem essas armas apreendidas, as de uso
permitido a civis, em virtude da existência de legislação
específica para o caso de armas de uso proibido.

Pela razão anteriormente exposta, apresentamos as
seguintes emendas:

l'-Fazendo acréscimo ao texto do art. l' do projeto
de lei, ficando o mesmo com a seguinte redação:

"Art. 1" As armas de fogo de uso não proibido,
apreendidas pelos órgãos policiais e que não dispo
nham do respectivo registro. deverão, periodica
mente, serem destruídas em ato público, prévia
e amplamente divulgado."

2' - Acrescentando o parágrafo único ao artigo em
tela, com a seguinte redação:

"Parágrafo único. As armas de fogo de uso proibi
do" terão o destino previsto em legislação específica."

E o nosso parecer.
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. -Arnal

do Martins, Deputado Federal, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesá Nacional. em reunião ordiná
ria plenária realizada hÓje, opinou, unanimemente, pe-
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la aprovação do Projeto de Lei n' 3.048189, com a ado
ção de 2 (duas) emendas, nos termos do parecer do
Relator, D'lputado Arnaldo Martins. Lido e subscrito
pelo Sr. Deputado Paulo Ramos.

Estiveram presentes os Srs. Deputados: Furtado Lei
te, Presidente: Anmbal Barcellos e Dionísio Dal-Prá,
Vice-Presidentes; Osvaldo Bender, Florestan F<;.rnan
des. Nyder Barbosa, Paulo Sidnei, Enoe Vieira, Arnal
do Martins. Paulo Ramos, Juaréz Marques Batista, Hé
lio Rosas. Osmar Leitão, Ary Valadão, Marluce Pinto
e Mello Reis.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 19~9, -Depu
tado Furtado Leite, Presidente - DeputadoArnaldo
Martins, Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
N'1

Fazendo acréscimo ao texto do art. 1" do prqjeto
de lei, fica o mesmo com a seguinte redação:

"Art. 1" As armas de fogo de uso não proibido,
apreendidas pelos órgãos policiais e que não dispo
nham do respectivo registro. deverão, periodica
mente, serem destruídas em ato público, prévia
e amplamente divulgado." .

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Arual·
do Martins, Deputado Federal, Relator - Deputado
Furtado Leite, Presidente.

N'2
Acrescentando o parãgrafo único ao artigo em tela,

com a seguinte redação:
"Parágrafo único. As armas de fogo de .uso

proibido, terão o destino previsto em legislação
específica."

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. -Arnal.
do Martins, Deputado Federal, Relator - Deputado
Furtado Leite, Presidente,

PROJETO DE LEI
N9 3.057-A, DE 1989

(Do SI, Paulo Zarzur)

Concede benefícios fiscais na área do Imposto
sobre a Renda aos investimentos em programas ofi
ciais de prevenção ao uso indevido e tráfico de dro.
gas psicoativas ou que causem dependência física
ou psíquica e em entidades especializadas na recupe.
ração e tratamento de alcoolismo e drogadição; ten.
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela inconstitucionalidade e iujuricida
de.

(Projeto de Lei n" 3.057, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O contribuinte do Impósto sobre a Renda

poderá abater da Renda bruta, ou deduzir como despesa
operacional, o valor das doações, patrocínios e investi·
mentos. inclusive despesas e contribuições necessárias
à sua efetivação, realizada através ou a favor de progra
mas oficiais de prevenção ao uso i.ndevidn e tráfico
de drogas psicoativas ou que causem dependência física
ou psíquica e ou em entidades especializadas na recupe
ração e tratamento do alcoolismo e drogadição.

§ I" A aplicação do valor da dedução de que trata
este artigo se fará no Estado dc domicIlio fiscal do
contribuinte, salvo se o programa abranger todo o terri
tório nacional.

§ 2\' A pessoa física poderá abater até o limite' de
10% (dez por cento) da renda bruta, não ficando esse
abatimento. sujeito ao limite de 50% (cinqüenta por
cento) da renda bruta previsto na legislação do Imposto
de Renda.

§ 3" A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido, valor equivalente à aplicação de alíquota cabível
do Imposto sobre a Renda.

§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior observado
o limite máximo de 2% (dois por cento) do imposto
devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros
limites estabelecidos na legislação do Imposto sobre
a Renda.

§ 5' Os benefícios previstos nesta lei não excluem
ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e dedu
ções em vigor, de maneira especial as doações a entida
des de atividade pública feitas por pessoas físicas ou
jurídicas.
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§ 6" Observado o limite de 50% (cinqüenta por cen
to) de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa
jurídica. aquela que não utilizar. no decorrer do seu
período-base. dos benefícios concedidos por esta lei.
poderá optar pcla dcdução dc até 5% (cinco por ccnto)
do imposto devido para programas das Secretarias de
Estados dos estados. quc tenham órgãos espccíficos na
área de prevenção ao uso e tráfico de drogas psicoativas
ou que causem dependência física ou psíquica.

Art. 2' Para os objetivos da presente lei conside
ram-se programas oficiais de prevenção. aqueles coor
denados por órgãos oficiais ou autorizados nos termos
da legislação em vigpr.

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de sessenta dias contados de sua
publicação.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei, fundamenta-se em traba
lho realizado pelos exímios técnicos, da mais alta com
petência do País sobre Narcóticos: Dr. Ernesto Milton
Dias, Delegado de Polícia Diretor do Departamento
Estadual de Investigação sobre Narcóticos - Denarc;
Dr. George Henry Millard, Delegado de Polícia Titular
da Divisão de Prevenção e Ensino DIPE - Denarc;
Drs. Alberto Corazza, Luiz Walter Longo e Edmur
Luchiari, Delegados Assistentes da Divisão de Preven
ção e Ensino - Denarc, aos quais agradeço pela exce
lente contribuição no referido Projeto.

O uso indevido de drogas psicoativas, é um dos mais
sérios problemas da atualidade. por atingir principal
mente a juventude acaba comprometendo o futuro da
nação.

No mundo moderno. é pacífico o entendimento de
que a simples inibição da oferta de drogas, através de
isolada repressão. é ineficaz sc não ocorrer uma redução
da demanda. através de competente trabalho preven
tivo e curativo.

A farmacodependência é um malefício que atinge
a sociedade como um todo, pois, desestrutura a família,
diminui a produtividade do país. na medida em que
decresce o poder de ação do indivíduo; sobrecarrega
a Previdência por aumentar o número dc acidentcs tra
balhistas. e o que é pior, exacerba a violência social
em virtude da mudança comportamental ocasionada pe
la ingestão de drogas.

Apesar da saúde dos cidadãos traduzir-se em direito
social consagrado no texto constitucional, o Governo
oneraria ainda mais seu orçamento. para sozinho, patro
cinar programas dirigidos àquele fim.

A sociedade, em participando da implementação des
ses programas, através de doações patrocínios e de in
vestimentos, estará sendo conscientizada desses mes
mos programas, o que aumentará sobremaneira sua efi
cácia.

A abrangência, que alcançaria tanto as pessoas físicas
como jurídicas, dos contribuintes da renda, democra
tizaria ainda mais a participação conjunta 'povo-gover
no". que nos países evoluidos tem demonstrado exce
lentes resultados, quer a médio, quer a longo prazo.

Por derradeiro, entendemos que o apoio dos ilustres
congressistas a essa nossa iniciativa, se transformada
em norma jurídica, só fará engrandecer ainda mais esta
Casa de Leis.

Sala das Sessões. de 1989. - Deputado
)'aulo Zarzur.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

De autoria do ilustre Deputado Paulo Zarzur, o pre
sente projeto permite o abatimento da renda bruta das
pessoas físicas e a dedução. como despesa operacional.
pelas pessoas jurídicas. de doações. patrocínios e inves
timentos, inclusive de despesa,. e contribuiç(íes neces
sárias à sua efetivação. realizados através ou a favor
de programas oficiais de prevenção ao uso indevido
e tráfico de drogas psicoativas ou que causem depen
dência física ou psíquica e ou em entidades especia
lizadas na recuperação e tratamento do alcoolismo e
drogadição.

O eminente Autor ressalta. em sua justificação, que
o Projeto é produto do trabalho de técnicos da mais

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

alta competência em matéria de narcóticos no País.
O objetivo é o de reduzir a demanda de tais produtos
atravé,. de uma competente atividade preventiva e cura
tiva. sem a qual a repressão da oferta de drogas se
torna ineficaz para reduzir o consumo.

A Proposição foi distribuída a esta, assim como às
Comissóes de Saúde, Previdência e Assistência Social
e de Finanças. .

É o relatório..
H - Voto do Relator

É atribuição deste Órgão Técnico manifestar-se sobre
a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legis
lativa.

A competência da União e especificamente do Con
gresso Nacional para dispor sobre a matéria, com a
sanção presidencial. está prevista no art. 153. inciso
1I1, combinado com o art. 48. inciso I, do Estatuto
Básico.

Entretanto. a iniciativa é privativa do Presidente da
República, conforme disposto no art. 61, § 1". inciso
lI, alínea b, da Lei Maior.

Além disso, o abatimento de renda bruta das pessoas
físicas. bem como a dedução como despesa operacional
das pessoas jurídicas. aqui proposta constituem uma
maneira de contornar a vedação constitucional à vincu
lação de impostos a órgão, fundo ou despesa. contida
no art. 167, inciso IV, da Lei Fundamental. A parcela
do Imposto de Renda que deixar de ser arrecadada,
no caso. equivaleria à vinculação de uma parte da recei
ta do imposto ao fim proposto.

Demais, a diluição dos recursos em diferentes progra
mas elaborados pelos Estados. na ânsia de angariar
maiores parcelas de receita tributária federal poderia
comprometer uma ação coordenada, com utilização dos
mesmos recursos, devidamente consignados no orça
mento anual da União.

Pelo exposto, manifestamo-nos pela inconstituciona
lidade e injuridicidade do Projeto de Lei n'I 3.057, de
1989.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 1989. Deputado
Horácio Ferraz Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei n" 3.057/89, nos termos do pare
cer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Dcputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal- Vice-Presidente, Ar
naldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio
Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribei
ro. Michel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Hage,
Eliézer Moreira, Adylson Motta, Horácio Ferraz, Fran
cisco Benjamim, Jorge Hage. Gerson Peres. Benedicto
Monteiro. Doutel de Andrade, José Genoíno. José Ma
ria Eymael, Marcos Formiga. Aldo Arantes. Roberto
Freire, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Mar
tins. Renato Vianna, Rosário Congro Neto. Sérgio Spa
da. Theodoro Mendes. Tito Costa, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Ibrahim
Abi-AckeL Sigmaringa Seixas. Afrísio Vieira Lima. Síl
vio Abreu. Roberto Torres, Aluízio Campos, Alcides
Lima, Gonzaga Patriota. Jesus Tajra e Rodrigues Pal
ma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Horácio
Ferraz. Relator.

PROJETO DE LEI
N" 3.097-A, DE 1989
(Do Sr. Fausto Rocha)

Revoga o inciso I do art. 6' do Código Civil; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n" 3.097, de 198Y. a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 6" do Código Civil - Lei n" 3.071

de I"de janeiro de 1916-passa a vigorar com a seouinte
redação: "

"Art. 6' São incapazes relativamente a certos
atos (art. 147, n" I), ou a maneira de os exercer:
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I - os pródigos;
II - os silvícolas.
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos

ao regime tutelar. cstahelecido em lei e regula
mentos especiais. o qual cessará à medida que se
forem adaptando à civilização do País."

Art. 2' O art. 9" do Código Civil - Lei n" 3.071.
de 1"de janeiro de 1916-passaa vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 9" Aos dezesseis anos completos acaba
a menoridade. ficando habilitado o indivíduo para
todos os atos da vida civil."

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A espécie humana atingiu níveis de desenvolvimento
que seriam inimagináveis há 30 anos atrás. Os jovens
se fazem presentes em todas as áreas de atividades.

Nos grandes centros econômicos como Rio e São
Paulo, jovens recém-saídos das faculdades ocupam posi
ções de destaque como dirigentes e executivos: não
raro adolescentes de 14 ou 15 anos prestam vestibular
logrando aprovação.

Na verdade, a espécie humana vem evoluindo. atin
gindo níveis de desenvolvimento cada vez mais precoce
mente; a possibilidade maior de freqüência às escolas.
a evolução dos meios de comunicação e o grau de auto
determinação conseguido pelos jovens são alguns dos
fatores que provocaram o fenômeno.

Mas a par dessa inquestionável evolução, é necessário
que a pessoa humana tenha um tratamento jurídico
compatível. O jovem de 16 anos. de 20 anos atrás.
não tinha o mesmo nível de conhecimento do adoles
cente de 16 anos, nos dias atuais.

Por estas razões parece-nos oportuno adequar o direi
to positivo ã realidade existente promovendo modifi
cação no art. 6", extinguindo o inciso I para fins de
tornar o maior de 16 anos capaz de todos os atos da
vida civil, inclusive dirigir automóvel, arcando com to
do~ as responsabilidades civis e penais.

E o que pretende o presente projeto.
Sala das Sessões, de de 1989. - De-

putado Fausto Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N° 3.071.
DE 1" DE JANEIRO DE 1916

PARTE GERAL

Disposição Preliminar
Art. ]', Este Código regula os direitos e obrigações

de ordem privada concernente às pessoas, aos bens e
às suas relações.

LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I

Da Divisão das Pessoas

CAPÍTULO I
Das Pessoas Naturais

Art. 6" São incapazes. relativamente a certos atos
(art. 147, n" 1). ou á maneira de os exercer.

I - As muiores d~ lli e menores de 21 anos (arts.
154 a 156).

11 - Os pródigos.
UI - Os silvícolas.
Parágafo único. Os silvícolas ficarão suíeitos ao re

gime tutelar. estabelecido em leis e regulamentos espe
ciais, o qual cessará à medida que se forem adaptando
à civilização do país.

Art. 9' Aos vinte e um anos completos acaba a me
noridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os
atos da vida civil.

§ 1" Cessará. para os menores, a incapacidade:
I - Por concessão do pai. ou. se for morto, da mãe.

e por sentença do juiz. ouvido o tutor. se o menor
tiver dezoito anos cumpridos,

II - Pelo casamento.
UI - Pelo exercício de emprego público efetivo.
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IV - Pela colação de grau científico em curso
de ensino superior.

V - Pelo estabelecimento civil ou comercial, com
economia própria.

§ 2" Para efeito do alistamento e do sorteio militar
cessará a incapacidade do menor que houver comple
tado 18 anos de idade.

PARECER' 'j)'A'coM'ii'-sA"O"DE' C'ONSTiTiJÍÇA"O
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório
O Projeto de Lei n" 3.097 de 1989, em seu art. 7"

ao revogar o inciso I do art. 6\' do Código Civil retira
a qualificação de incapacidade relativa aos indivíduos
de dezesseis anos.

O seu art. 2' modifica a redação do art. 9" determi
nando que "aos dezesseis anos completos acaba a meno
ridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os
atos da vida civil".

11 - Voto do Relator
A alteração da menor idade foi assunto discutido

ardosamente durante as votações do Congresso Consti
tuinte, quando se estabeleceu o voto aos dezesseis anos.

Diversas teorias foram levantadas e defendidas com
brilho pelos parlamentares constituintes.

A esta Comissão de Constituição e Justiça cabe regi
mentalmente opinar sobre aspectos de constituciona
lidadc, juridicidade e técnica legislativa do projeto, e
por tratar-se de proposição referente a direito civil,
também ao mérito.

Preliminarmente, cumpre observar que, no projcto,
acham-se atendidas as diretrizes constitucionais no que
diz respeito à legitimidade da iniciativa (art. 61, caput),
à competência legislativa da União (art. 22), ao processo
legislativo adequado (art. 59, inciso III) e às atribuições
do Congresso (art. 48).

Nessas condições, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa 'do projeto de Lei
n~ 3.097.

Quanto ao mérito, em se tratando de matéria polê
mica, votamos favoravelmente ao projeto, adotando
as razões da justificação, a fim de que vá a Plenário
para ampla discussão.

Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1989. -Deputa
do Michel Temer, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
.ieto de Lei n" 3.097189, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vicc-Prcsidentc; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra. Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Alovsio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira. Fran
ciscõ Bcnjamim. Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gas
tone Righi, José Gcnoíno, Marcos Formiga, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, lbrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrí
sio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcídes Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota. Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 dc novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Michel Te
mer, Relator.

PROJETO DE LEI
N" 3. 158-A, DE 1989

(Do Sr. Paulo Ramos)

Dispõe sobre os profissionais de saúde quanto à aplica.
ção do parágrafo 2" do art. 17 das Disposições Constitu
cionais Transitórias da Constituição Federal; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitncionalidade, jurícidade e técnica legislativa;
da Comissão de Serviço Público, pela aprovação com
emenda; e, da Comissão de Saúde, Previdência' e Assis-
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tência Social, pela aprovação com emendas e adoção
da emenda da Comissão de Serviço Público.

(Projeto de Lei N" 3.158, de 1989, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' Para efeito de aplicação do § 2' do art. 17,

das Disposições Constitucionais Transitórias da Consti
tuição Federal, são considerados profissionais de saúde:

I - de nível superior: odontólogo, assistente social,
bioquímico (patologista clínico), enfermeiro, farmacêu
tico (bioquímico), fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutri
cionista. psicólogo, sanitarista, terapcuta ocupacional,
médico veterinário;

II - de nível técnico e auxiliar: técnico e auxiliar
de enfermagem, de fisioterapia, de laboratório, de nu
trição, de radiologia, de saneamento, de farmácia, de
odontologia, protético, inspetor sanitário, visitador sa
nitário;

UI - de nível elementar: atendente, agente de sanea
mento, agente de saúde pública e outros afins.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação e produz efeitos a partir de 5 de outubro de
1988.

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

,Justificação

A política social é entendida como uma ação estatal
desenvolvida junto a uma clientela, objetivando ampa
rar o cidadão atingido pela necessidade, decorrente de
sua incapacidade para o desempenho de suas atividades
programáticas ou mesmo havendo a algum aconteci
mento que o prive de condições para o melhor desem
penho de suas atividades em geral.

A política social, segundo Oddone Fatini, vem a ser
sinônimo de seguridade social, constituindo o conjunto
de mcdidas promovidas, coordenadas e disciplinadas
pelo estado, para tutelar e assistir pessoas carentes.

A seguridade social é a forma de .proteçáo social que
garante o bem-estar geral, seja material, seja moral,
e que atinja ao estágio de abolir o quadro de necessidade
cm que acaso se cncontrem os membros de uma comu
nidade.

Não há, mais, portanto, que identificar a seguridade
social como seguros sociais, uma vcz que aqueles visam
uma proteção social, configurando-se como um direito
subjctivo inqucstionável, enquanto que os seguros so
ciais são seguros que existem como um direito indivi
duaI, de proteção, que aquele que o deseje se filie a
um sistema através de um contrato.

Ademais, no que dispõe a Constituição Federal, Titu
lo VIII da Ordem Social-Capítulo IJ -daSeguridade
Social - art. 194, a seguridade social é definida como
um conjunto integrado de ações, voltado para assegurar
os direitos sociais relativos à saúde, à previdencia e
à assistência social.

Com efeito, este posicionamento vem garantir um
padrão de cidade universal, no qual saúde. previdência
e assisténcia são assumidos como dever do estado e
direito de todos os cidadãos.

Ainda, o arI'. 196 da Constituição Federal, dispõe
que a saúde é um direito de todos. garantido mediante
políticas sociais e econômicas, a fim de que haja a redu
ção de risco de doença a outros agraves e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua pro
moção, proteção e recuperação.

Enfim, a saúde não é mais considerada uma mera
ação curativa ou medicamentosa.

Entende-se como profissionais de saúde as equipes
interprofissionais, compostas de várias categorias incluí
das em programa c projetos de ação preventiva elou
curativa, pois só assim é possível uma ação global junto
ao homem em suas várias dimensões: trabalho, família,
lazer, habitação, cultura... conforme preconiza a VIII
Conferencia nacional de Saúde de 1986.

O presente projeto de lei, além de buscar esclarecer
e fazer cumprir o imperativo constitucional, em face
das distorções e divergências verificadas nas diversas
esferas da administração pública (federal, estaduais e
municipais), tem por fim fazer justiça àqueles que, du
rante os anos tem-se desdobrado para prestar bons ser
viços à população e, ainda, com grande sacrifício pes
soal, dispor de melhores condições de vida, conforme
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a vontade clara e expressa da Assembléia Nacional
Constituinte.

Brasília, 2'de agosto de 1989. -Paulo Ramos, Depu
tado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDEÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 17. Os vecimentos, a remuneração, as vanta
gens e os adicionais, bem como os proventos de aposen
tadorias que estejam scndo percebidos em dcsacordo
com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos
limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso,
invocação de direito adquirido ou percepção de excesso
a qualquer título.

§ 2" É assegurado o exercício cumulativo de dois
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde
que estejam sendo exercidos na administração pública
direta ou indireta.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Este Projeto, de autoria do nobre Deputado Paulo
Ramos, relaciona os profissionais de saúde, para efeito
de aplicação do § 2" ao Artigo 17, das Disposições Cons
titucionais Transitórias da Constituição Federal.

A efetiva contribuição nele verificada objetiva dar
à administração pública, de forma homogênea, numa
relação completa das diversas categorias que integram
historicamente as atividades de profissionais de saúde.

A auálise do projeto de lei impõe duas pequenas
alterações, para que cumpra o fim nele colimado, con
vindo a inclusão no Inciso n, do Artigo 1', das categorias
de Al!xiliar de Necropsia e Massagista, e no Inciso I1I,
do mesmo Artigo. a categoria de Auxiliar de Massa
gista.

É o relatório.
II - Voto do Relator

Nada impcde a tramitação desta matéria, sendo, ao
contrário, importante a sua rápida tramitação, pois além
de essencial ao cumprimento da Constituição Federal
pelo Poder Público, estão estendidos os pressupostos
da Carta Magna relativamente:

-à legitimidade da iniciativa;
- ao processo legislativo;
-às atribuições do Congresso Nacional:
A técnica legislativa não merece reparo.
Diante do exposto acima, voto pela constituciona

lidade. jurisdicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei n" 3.158189.

Sala das Reuniões, 26 de sctcmbro de 1989. - Depu
tado Doutel de Andrade

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 3.158189, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente, João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Leopoldo Souza, Michel Temcr, Nilson Gibson,
Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Paes Landim, Theodoro Mendes, Aloysio Chaves, Cos
ta Ferreira. Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Jairo
Carneiro, Messias Góis, Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Vilson Souza, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Roberto Torres, José Genoíno, Lélio Sou
za, Genebaldo Correa, Raimundo Bezerra, Alcides Li
ma, Enoc Vieiera, Jesus Tajra, Egídio Ferreira Lima,
Jorge Arbage, Doutel de Andrade e Marcos Formiga.

Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. - Depu
tado Neison Jobim, Presidente - Deputado Doutel de
Andrade, Relator.
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PARECER DA COMISSÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO

I - Relatório

Pretende o nobre Deputado Paulo Ramos, através
da proposição sub examine, explicitar em lei o que seja
"profissionais de saúde", para fins de uniformização
da acumulação de cargos públicos permitida, em caráter
precário e temporário, pelo § 2· do art. 17 do Ato
das Disposições Constitucionais Transítórias.

2. Aduz, em abono de sua proposição, que se enten
dc como "profissionais de saúde equipes interprofis
sionais, compostas de várias categorias incluídas em
Programas e Projeto de ação preventiva e ou curativa,
pois só assim é possível uma ação global junto ao homem
em suas várias dimensões: Trabalho, Família, Lazer,
Habitação, Cultura... Conforme preconiza a 8' Confe
rência Nacional de Saúde de 1986". E conclui que o
projeto de lei, "além de buscar esclarecer e fazer cum
prir o imperativo constitucional, em face das distorções
e divergências verificadas nas diversas esferas da Admi
nistração Pública (Fcderal, Estaduais e Municipais),
tem por fim fazer justiça àqueles que, durante os anos
têm-se desdobrado para prestar bons serviços à 'popu
lação e, ainda, com grandc' sacrifício pessoal, dispor
de melhores condições de vida, conforme a vontade
clara e expressa da Assembléia Nacional Constitninte."

3. A douta Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, em exame das preliminares de constituciona
lidade. ju-ridicidade e técnica legislativa, concluiu pela
tramitação da proposição em causa.

É o relatório.

JI - Voto do Relator

A Constituição Federal preceitua que é vedada a acu
mulação remunerada de cargos públicos, exceto, quanto
houver compatibilidade de horários, a de dois cargos
de professor, a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico e a de dois cargos privativos de
médico. É a regra geral.

A Assembléia Nacional Constituinte, resolveu apro
var um dispositivo sui generis para a sistemática de
acumulação remunerada de cargos públicos colocado
no Ato das Disposições Cons~itucionais Transitórias,
como § 2" do art. 17, ou seja: "E assegurado o exercício
cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde que estejam sendo exercídos na
administração pública direta ou indireta". Veja-se que
o art. 17 preceitua taxativamente que os vencimentos,
a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como
os proventos de aposentadoria que estejam sendo perce
bidos em desacordo com a Constituição serão imediata
mente reduzidas aos limites dela decorrentes, não se
admitindo a invocação de direito adquirido ou percep
ção de excesso a qualquer título.

A proposição, em exame, pretende definir o que seja
"profissionais da saúde". O que faz sob a forma de
exemplificação exaustiva que não chega a exaurir todos
os casos, uma vez que o item III do art. 1· alinha "outros
afins".

A medida proposta tem sua razão de ser, quando
busca a uniformidade de procedimento nas várias áreas
do serviço público.

A fim de obviar dúvidas que possam ser suscitadas
no âmbito dos servidores da saúde, julgamos de bom
alvitre dar nova redação ao enunciado do art. 1'" tornan
do claro que a cumulatividade de Largos permitida aos
profissionais da saúde se restringe aos casos ocorrentes
antes da data de promulgação da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto. notamos pela aprovação
do Projeto d~ T,ei n" 3.158, de 1989, nos termos da
Emenda Modificativa em anexo.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. - Deputa
do Carlos Vinagre, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência - Deputado Geraldo Campos, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. I' do Projeto de Lei n" 3,158, de:: 1989,

a redação que se segue:
"Art. 1" Fica assegurado o exercício cumulativo

de dois cargos ou empregos privativos de profis
sionais de saúde que, na data de 5 de outubro
de 1988 e de:: forma continuada. estavam sendo
exercidos na administração pública direta ou indi
reta,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Parágrafo único. .Para fins exclusivos do dispos
to neste artigo, consideram-se cargos ou empregos
privativos de profissionàis de saúde:

I - De nível superior odontólogo, a,ssistente so
cial, bioquímico (patologista clínico), enfermeiro,
farmacêutico (bioquímico), fisioterapeuta, fonoau
diólogo, nutricionista, psicólogo, sanitarista, tera
peuta ocupacional e médico veterinário;

II - De nível técnico e auxiliar: técnico e auxiliar
de enfermagem, de fisioterapia, de laboratórios,
de nutrição, de radiologia, de saneamento, de far
mácia, de odontologia, protético, inspetor sanitário
e visitador sanitário;

IH - De nível elementar: atendente, agente de
saneamento e agent'f de saúde pública."

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. 
Deputado Geraldo Campos, Relator.

IJI - Parecer da Comissão

A Comissão de Serviço Público, em reunião ordi
nária realizada hoje; opinou, por unanimidade, pe
la aprovação do Projeto de Lei n° 3.158/89, com
adoção de emenda, nos termos do parecer do rela
tor.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Vinagre, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência; Floriceno Paixão, Jofran Frejat. Fran
cisco Küster, Aristides Cunha, Gidel Dantas, Sadie
Hauache, Luiz Marques, Átila Lira, Geraldo Cam
p6S, Célio de Castro, Paulo Zarzur, Humberto
Souto. Nosser Almeida, Renato Vianna, Hélio Ro
sas, Mário Oliveira, Feres Nader e Iberê Ferreira.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. 
Deputado Cal'1os Vinagre, Vice-Presidente. no
exercício da Presidência - Deputado Geraldo
Campos, Relator

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

"Dispõe sobre os profissionais de saúde qnanto
à aplicação do parágrafo 2' do artigo 17 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal". ;aa4
Dê-se ao art. 1" do Projeto de Lei n" 3.158. de

1989. a redação que se segue:
"Art. I" Fica assegurado o exercício cumulativo
de dois cargos ou empregos privativos de profis
sionais de saúde que, na data de 5 de outubro
de 1988 e de forma continuada, estavam sendo
exercidos na administração pública direta ou iudi-
reta. .

Parágrafo único. Para fins exclusivos do disposto
neste artigo, consideram-se cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde:

I - De nível superior: odontólogo, assistente so
cial, bioquímico (patologista clinico), enfermeiro,
fammacêutico (bioquímica), fisioterapeuta, to
noaudiólogo, nutricionista, psicólogo, sanitarista
terapeuta ocupacional e médico-veterinário;

II - De nível técnico e auxiliar: técnico e auxiliar
de enfermagem, de fisioterapia, de laboratórios,
de nutrição, de radiologia, de saneamento, de far
mácia, de odontologia, protético. inspetor sanitário
e visitador sanitário;

lU - De nível elementar: atendente, agente de
saneamento c agente de saúde pública".

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. 
DeputadoCarlos Vinagre,Vice-Presidente, no
exercício da Presidência - DeputadoGeraldo
Campos,Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - Relatório

O § 2" do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição Federal assegura o exercício cumulativo
de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde que estejam sendo exercidos na administração
pública direta ou indireta.

O ilustre Deputado Paulo Ramos busca, com esta
proposição, regulamentar este dispositivo constitucio
nal, procurando definir o conceito de "profissionais de
saúde", consoante o que determina a Constituição Fe
deral, em seu art. 194, que dispõe sobre a seguridade
social, que "é definida como um conjunto integrado
de ações, voltado para assegurar os direitos sociais reI a-
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tivos à saúde, à previdência e à assistência social". con
forme justifica o autor.

Em apoio, destaca-se ainda que o art. 196 da nova
Constituição fixa o entendimento de que as práticas
profissionais na área de saúde não são apenas de natu
reza médica; elas se reportam à efetivação de políticas
sociais e econômicas que visam à redução de risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote
ção e recuperação.

O próprio inciso H do art. 198 da Constituição irá
estabelecer diretrizes para o desenvolvimento dos servi
ços de saúde a partir do conceito de "atendimento inte
gral para as atividades preventistas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais". Dessa forma, entende o autor.
as ações de saúde implicam nesse atendimento integral,
necessariamente, de natureza multiprofissional.

Define, pois, o autor, como "profissionais de saúde.
as equipes interprofissionais, compostas de várias cate
gorias incluídas em programas e projetos de ação pre
ventiv(l e/ou curativa, pois, só assim é possível uma
ação global junto ao homem em suas várias dimensões:
trabalho, família, lazer, habitação. cultura. conforme
preconiza a VIII Conferência Nacional de Saúde de
1986".

11 - Voto do Relator
Cumpre ressaltar. inicialmente. a nossa plena concor

dância com a interpretação do autor relativamente ao
trabalho constitucional dado à questão da seguridade
social, que compreende todo um conjunto de ações
visando a conquista dos direitos interintegrais da cida
dania.

O projeto de lei proposto enquadra-se perfeitamente
aos ditames da nova Constituição. Na Comissão de Ser
viço Público foi aprovada emenda substitutiva que apri
morou o projeto em causa, explicitando que a acumu
lação de cargos permitida se restringe aos casos ocor
rentes na data da promulgação da Constituição Federal.

Resta-nos acrescentar, para que se faça justiça a todos
os profissionais dc saúde, as categorias de biólogos,
administrador hospitalar, auxiliares de necrópsia, vete
rinária e higiene dental. massagista. e os auxiliares de
serviços diversos.

Nesse sentido, somos pela Aprovação do Projeto de
Lei n"3.158, de 1989, nos termos da emenda modifi
cativa da Comissão de Serviço Público e das emendas
que apresentamos a seguir.

Sala da Comissão. I" dc Novembro de 1989. - Depu
tado Edmilson Valentim, Relator.

EMENDAN' 1
Inclua-se, no inciso I do parágrafo único do artigo

I", após "médico veterinário". os itens "biólogos, admi
nistrador hospitalar".

Sala das Comissões, I" de novembro de 1989. 
Deputado Edmilson Valentim, Relator.

EMENDAN"2
Acrescente-se ao inciso II do parágrafo único do art.

1", após "visitador sanitário", os itens: "auxiliar de ne
crópsia. massagista, auxiliar de veterinária c auxiliar
de higiene dental".

Sala da Comissão. 1" de novembro de 1989. - Depu
tado Edmilson Valentim, Relator.

EMENDA N"3
Acrescente-se ao inciso III do parágrafo único do

artigo 1', após "agente de saúde pública", os itens:
"parteira, auxiliar operacional de serviços diversos e
outros afins".

Sala da Comissão, I" de novembro de 1989. - Depu
tado Edmilson Valentim, Relator.

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência So

cial. em reunião realizada em 13 de dezembro de 1989.
aprovou unanimemente o Parecer Favorável do Re la
tor, Deputado Edmilson Valentim. com emendas. e
nos termos da emenda da Comissão de Serviço Público.
ao Projeto de Lei n" 3.158189, que "Dispóe sobre os
profissionais de saúde quanto à aplicação do § 2" do
artigo 17 das Disposisições Transitórias da Constituição
Federal".

Compareceram os Senhores Deputados: Arnaldo Fa
ria de Sá, Presidente em exercício; Sandra Cavalcanti.
Relatoraad hoc; Celso Dourado, Doreto Campanari,
Genésio Bernardino, José Viana, Messias Soares. Moi-
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sés Avelino, Raimundo Rezende, Ruy Nedel, Vingt
Rosado, Erico Pegoraro, Eunice Michiles, GandiJamil,
Jofr.an Frejat, José Queiroz, Lauro Maia, Pedro Cane
do, Carlos Mosconi, Jorge Uequed, Antônio Carlos
Mendes Thame, Chico Humberto, Flor.iceno Paixão,
Nelson Seixas·, Roberto Jefferson, Ivo Mainardi, Bene
dita da Silva, Anníbal Barcellos, Simão Sessim, Anna
Maria Rattes, Adylson Motta, Osvaldo Bender, Adhe
mar de Barros Filho, João de Dcus, Oswaldo Almeida
e Francisco Rolim.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Presidcnte no exercício
da Presidência -, Deputada Sandra Cavalcanti, Rela
tora ad ho~.

EMENDA N' 1 ADOTADA PELA COMISSSÃO
Inclua-se, no inciso I do parágrafo único do artigo

1', após "médico veterinário", os itens "biólogo, admi
nistrador hospitalar".

Sala da Comissão, de de 1989. - Deputa-
doArnaldo Faria de Sá,Vice-Presidente no exercício da
PrcsidêiIcia'- DeputadaSandra Cavalcanti,Relatoraad
hoc. .

EMENDA N' 2 ADOTADA PELA COMISSÃO
Acrescente-se ao inciso U do parágrafo único do art.

l Q
, após "visitador sanitário", os item~: "auxiliar de ne

crópsia, massagista, auxiliar de veterinária e auxiliar
de higiene dental".

Sala da Comissão, de de 1989. - Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Presidente no exercício
da Presidência - Deputada Sandra Cavalcanti, Rela
tora ad hoc.

EMENDA N' 3 ADOTADA PELA COMISSÃO
Acrescente-se ao inciso UI do parágrafo único do

art. 1', após "agente de saúde pública", os itens: "par
teira, auxiliar operacional de serviços diversos e outros
afins".

Sala da Comissão, de de 1989. -Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá, Vicc-Presidente no exercício
da Prcsidência - Deputada Sandra Cavalcanti, Rela
tora ad hoc.

PROJETO DE LEI
N' 3.206·A, DE 1989

(Do Sr. Ismael Wanderley)
Transfere o Departamento de Aviação Civil para

o âmbito do Ministério dos Transportes; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n, 3.206, de 1989, a que se refere
o parecer).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O Decreto-Lei n" 200, de 25 de .fevereiro

de 1967, passa a vigorar com as seguintes alterações:
1') No ar!. 39, na área de competência do Ministério

dos Transportes, o inciso IV terá este texto:
"Ministério dos Transportes

IV - Coordenação dos Transportes aeroviários"
2') O ar!. 63 vigorará eom nova redação para o seu

caput, revogado o inciso III do seu parágrafo único:
"Ar!. 63. O Ministério da Aeronáutica admi

nistra os negócios da Aeronáutica e tem como atri
buições principal a preparação da Aeronáutica para
o cumprimento de sna destinação constitucional".

3') O art. 66 vigorará com nova redação para seu
inciso lI:

"Ar!. 66 ..

II - Órgão dc dircção setorial, organizado em
base departamental (art. 24): Departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento;"

4') São revogados os art' 161, 162 e 163.
5') O art. 164 passa a vigorar com esta rcdação:

"Ar!. 164 - Permanece sob a competência
da Acronáutica Militar as atribuições constantes
dos ítens IV e V do Parágrafo único do ar!. 63
e as relativas ao controle de pessoal e das aero
navcs."

Art. 2' Revogadas as disposições contrárias esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação
A proposta de dcsvinculação da Aviação Civil do

Ministério da Aeronáutica. originariament'; aprcsen-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

tada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, possui
inquestionável fuudamentação.

Dirigida, controlada, administrada, formatizada, or
ganizada e punida pelo Ministério da Aeronáutica, a
aviação civil brasileira, nasceu na verdade de forma
autônoma. Se motivações históricas e de natureza ciro,
cunstancial justificaram sua vinculação àquela Pasta Mi
nisterial em 1941, tal medida já não encontra respaldo
na atual realidade que vivemos. Urge estabelecer uma
política de transporte aéreo dinámica, que considere
e priorize as reais necessidades de uma país de dimen
sões continentais como os nossos; uma política que esta
beleça novo espaço de discussão, onde todos os segmen
tos interessados, possam participar, questionando a es
trlItura, sugerindo modificações e. sobretudo atestando
a eficiência do que está sendo preconizado.

O controle militar da aviação civil, só é praticado
na América Latina por nõs e pelo Paraguai e, no resto
do mundo, apenas por Angola, Gana, Guiné, Bissau.
Etiópia e Arábia Saudita. Em tais sistemas. o que se
verifica é a falta de liberdade para expandir e moder
nizar a aviação civil, limitando-lhe a grandeza dos servi
ços tão úteis aos interesses nacionais.

Pede-se, pois, a acolhida dos nobres Pares para o
Projeto apresentado.

Sala das Sessões, de 1989. - Deputado Ismael
Wanderley (PTR - RN).

LEGISLAçÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a Organização da Administração
Federal, estabelecediretrizes para a Reforma Admi.
nistrativa e dá outras providências.

············;········TtTúi6"vii········,···········
Dos Ministérios e Respectivas Áreas de Competência

.. 'A';t"'39~'" 6~ ~~~~;;t~~' q~~ ·~~·~~tit~~;·~·á~~~·~i~ ·~o~-
peténcia de cada Ministério são, a seguir, especificados:

"·MiNúiii.iúo· DOS·TRANSP·ORTE·S.. ·· .... ·· .... ·.. ·
I - Coordenação dos transportes.
II - Transportes ferroviários e rodoviários.
III ~ Transportes aquaviários. Marinha mercante;

portos e vias navegáveis.
IV - Participação na coordenação dos transportes

aeroviários. na forma estabelecida no artigo 162.

.... ········ .. ····· .... ·.. ··itTÜLO·ix··· ....·.. ·· ........ ····· .. ·
Das Forças Armadas

......................... CAPfTULO·iú·····
Dos Ministérios Militares

SEÇÃO UI
Do Ministério da Aeroniíutica

Ar!. 63. O Ministério da Aeronáutica administra
os negócios da Aeronáutica e tem como atribuições
principais a preparação da Aeronáutica para o cumpri
mento de sua destinação constitucional e a orientação,
a coordenação e o controle das atividades da Aviação
Civil. (72)

Parágrafo Único. Cahe ao Ministério da Aeronáu
tica:(72)

.I - Estudar e propor diretrizes para a Política Ae
roespacial Nacional.

II - Propor a organização e providenciar o ',parelha
ment~ e o adestramento da Força Aérea Brasileira,
mcluslve de elementos para ll1tegrar as Forças Combi
nadas ou Conjuntas.

UI - Orientar, coordenar e controlar as atividades
da Aviação Civil. tanto comerciais como privadas e
desportivas.

IV - Estabelecer, equipar e opcrar. diretamente ou
mediante autorização ou concessão, a infra-estrutura
aeronáutica. inclusive os serviços de apoio necessários
à navegação aérea.

V - Orientar, incentivar e realizar pesquisas e desen
volvimento de interesse da Aeronáutica, obcdecido,
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quanto às de interesse militar, o prescrito no item IV
do artigo 50 da presente Lei.

VI - Operar o Correio Aéreo Nacional.
Art. 66. <D Ministério da Aeronáutica compreende:

(73)
I - Órgãos de Direção-Geral:
'- Alto Comando da Aeronáutica
- Estado-Maior da Aeronáutica
- Inspetoria Geral da Aeronáutica. (74)
II - Orgãos de Direção Setorial, organizados em ba-

se departamental (art. 24):
- Departamento de Aviação Civil.
- Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento.
III - Órgãos de Assessoramento:
- Gabinte do Ministro.
- Consultoria Jurídica.
- Conselhos e Comissões.
IV - Órgãos de Apoio:
- Comandos, Diretorias, Institutos, Serviços e ou

tros órgãos.
V -Força Ãerea Brasileira:
- Comandos Aéreos (inclusivc elementos para inte

grar Forças Combinadas ou Conjuntas).
- Comandos Territoriais.

. 'i1TüLO·xiv·······,······ .
Das Medidas Especiais de Coordenação

····················cútTuLo·iv·························
Da Integração dos Transportes

Ar!. 161. Ficam extintos os Conselhos Setoriais de
Transportes que atualmente funcionam junto ás autar
quias do Ministério da Viação e Obras Públicas, sendo
as respectivas funções absorvidas pelo Conselho Nacio
nal de Transportes, cujas atribuições, organização e
funcionamento serão regulados em decreto. (131)

Ar!. 162. Tendo em vista a integração em gçral dos
transportes. a coordenação cntrc os Ministérios da Ae
ronáutica e dos transportes será assegurada pelo Conse'
lho Nacional de Transportes, que se pronunciará obriga
toriamente quanto aos assuntos econômico-financeiros
da aviação comercial e, em particular, sobre:

a) concessão de linhas, tanto nacionais como no exte-
rior;

b) tarifas;
c) subvenções;
d) salários (de acordo com a política salarial do Go

verno).
Art. 163. O Conselho será presidido pelo Ministro

de Estado dos Transportes e dele participará, como
representante do Ministério da Aeronáutica, o ehefe
do órgão encarregado dos assuntos da aeronáutica civil.

Art. 164. O Poder Executivo, se julgar conveniente,
poderá formular a integração nO Ministério dos Trans
portes, das atividades concernentes à aviação comercial,
comprcendendo linhas áreas regulares, subvenções e
tarifas, permanecendo sob a competência da Aeronáu
tica Militar as demais atribuições constantes do item
IV e as do item V do Parágrafo único do art. 63 e
as relativas ao controle de pessoal e das aeronaves.

§ 1" A integração poderá operar-se gradualmente,
celebrando-se. quando necessário, convênios entre os
dois Ministérios.

§ 2" Promover,se'á, em conseqüência. o ajuste das
atribuições cometidas ao Conselho Nacional de Trans
portes nesse particular.

DECRETO-LEI N" 900,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Altera disposições de Decreto lei n' 200" de 25
de fevereiro de 1967, e dá outras providêncius.

Ar!. 1" Os dispositivos do Decrcto-lei n" 200. de fe
vereiro de 1967. adiante indicados, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 63. O Ministério da Aeronáutica administra
os ncgócios da Aeronáutica e tem como atribuições
principais a preparação da Aeronáutica Militar para
o cumprimento de sua destinação constitucional e a
supervisãO das atividades da Aeronáutica Civil.

Parágrafo único. Cabe ao Ministério da Aeronáutica:
I - Propor a organização c providenciar o aparclha

mento e o adestramento da Força Aérea Brasileira,
inclusive dc elementos para integrar as Forças Combi
nadas ou Conjuntas.
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II - Orientar, coordenar e controlar as atividades
da Aviação Civil. tanto comerciais como privadas e
desportivas, observando. quanto às primeiras. a orien
tação estabelecida pelo Conselho NacIOnal dos Trans
portes nos termos do artigo 162 desta lei.

III - Estabelecer. equipar e operar. diretamente ou
mediante autorização ou concessão, a infra-estrutura
aeronáutica. inclusive os serviços de apoio necessários
à navegação aérea. ..

IV - Orientar. incentivar a reahzar pesqUisas e de
senvolvimento de intercsse da Aeronáutica, obedecido
quanto às de interesse militar. o previsto no item IV
do artigo 50 da presente lei.

V - Operar o Correio Aéreo Nacional.
VI - Estudar e propor diretrizes para a Política Ae

roespacial Nacional.··

···:;Art.··6·6:·OMi~·i~·té~i~d~·A·~~~~·á~·ti~~·~~~P~;;~~d~;
I - Órgãos de Direção Geral:

- Alto Comando da Aeronáutica
- Estado-Maior da Aeronáutica
- Inspetoria-Geral da Aeronáutica

11 - Órgãos de Direção Setorial. organizados em ba
se depart~mental (art. 24)

111 - Orgãos de Assessoramento:
- Gabinete do Ministro
- Consultoria Jurídica
- Conselhos e Comissões

IV - Órgãos de Apoio: .
- Comandos. Diretorias, Institutos, ServIços

e outros órgãos
V - Comandos Aéreos

- Comandos Territoriais.
.............................................................

'''Aí;:'s" Ficam suprimidas. nos arts. 35 e 39 do De
creto-lei n° 200. de 25 de fevereiro de 1967, as referên
cias a setores e revogados o § 2' do art. 4". o parágrafo
único do artigo 31. o parágrafo único do art. 37. o
parágrafo único do art. 50, a alínea c do art. 146, os
§§ l' e 2" do art. ISS, e os arts. 158. 169, 192, 193,
194.196 e 197 do mesmo decreto-lei.

DECRETO-LEI N' 991,
DE 21 de OUTUBRO DE 1969

Dá nova redação a dispositivos .do Decreto lei
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
de n' 900, de 29 de setembro de 1969.

Os Ministros da Marinha de Guerra. do Exército
e da Aeronáutica Militar. usando as atribuições que
lhes confere o art. 3' do Ato Institucional n' 1.6, de
1.4 de outubro dc 1969, combinado com o § l' do art.
2" do Ato Institucional n" 5. de L3 de dezembro de
196R, decretam:

Art. 1" Os arts. 63. 64 e 66 do Decreto-lei n" 200.
de 25 de fevereiro de L967, alterados pelo Decrdo-Iei
n" 900. de 29 de setembro de 1969, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 63. O Ministério da Aeromíutica administra
os negócios da Aeronáutica e tem como atribuições
principais a preparação da Aeronáutica para o cumpri
mento de sua destinaç:ío constitncional e a orientação,
a coordenação e o controle das atividades da Aviação
Civil.

Parágrafo único. Cabe ao Ministério da Aeronáu
tica:

I - estudar e propor diretrizes para a Política Ae
roespacial Nacional.

II - propor à organização e providenciar o aparelha
mento e o adestramento da Força Aérea Brasileira,
inclusive de elementos para integrar as Forças Combi
nadas ou Conjuntas;

111 - orientar, coordenar e controlar as atividades
de Aviação Civil, tanto comerciais como privadas e
desportivas; .

IV -estabelecer. equipar e operar, diretamente ou
mediante autorização ou concessão, a infra-estrutnra
aeronáutica. inclnsive os serviços de apoio necessários
à navegação aérea;

V -orientar, incentivar e realizar pesquisas e desen
volvimento de interesse da Aeronáutica, obedt'cido,
quanto às de interesse militar. ao prescrito no item
IV do art. 50 da presente lei.

VI - Operar o Correio Aéreo Nacional. "

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

"Art. 66. O Ministério da Aeronántica compreen-
de:

I - Órgãos de Direção-Geral:
- Alto Comando da Aeronáutica
- Estado-Maior da Aeronáutica
- Inspetoria-Geral da Aeronáutica.
11 - Orgãos de Direção Setorial, organizados em ba-

se departamentaL (art. 24):
- Departameto de Aviação Civil
- Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento.
111 - Órgãos de Assessoramento:
- Gabinete do Ministro
- Consultoria Jurídica
- Conselhos e Comissões.
IV - Órgãos de Apoio.
- Comandos, Diretorias. Institutos. Serviços ç ou

tros órgãos.
V - Força Aérea Brasileira:
- Comandos Aéreos (inclusive elementos para inte

grar Forças Combinadas ou Conjuntas)
- Comandos Territoriais."

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I e 11 - Relatório e
Voto do Relator

Este projeto transfere o Departamento de Aeronán
tica Civl para a área de competência do Ministério dos
Transportes.

A iniciativa é exclusiva do Presidente da República
(art. 61, § 1', I. e).

Voto pois pela inconstitucionalidade deste Projeto
de Lei n' 3.206/86.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 1989. - Depu
tado Mendes Ribeiro, Relator.

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 3.206/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Presidente, João Natal - Vice-Presidente,
Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre. Hélio Manhães. José
Dutra. Harlan Gadelha, Leopoldo Souza. Mendes Ri
beiro. Michel Temer. Nilson Gibson, OsvaLdo Macedo.
Plínio Martins. Renato Vianna. Rosário Congro Neto,
Sérgio Spada. Theodoro Mendes, Tito Costa. Aloysio
Chaves. Dionísjo Hage, Eliézer Moreira, Francisco
Benjamim, Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa.
Horácio Ferraz. Jorge Hage, Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas. Gerson Peres. Ibrahim Abi-Ackel.
Doutel de Andrade, Sílvio Abreu. Benedicto Monteiro.
Roberto Torres. José Genoíno, José Maria Eymael,
Marcos Formiga, Aldo Arantes, Roberto Freire. Afrí
sio Vieira Lima. Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides
Lima. Adylson Motta. Gonzaga Patriota e Rodrigues
Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Mendes
Ribeiro, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 3.236-A, DE 1989
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR-232 
Estrada integrante do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de
1973; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, jnri.
diciJlade e técnica legislativa; e, da Comisão de
Trajlsportes, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 3.236. de 1~89. a que se refe
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A BR-232. rodovia integrante do Plano Na

cional de Viação, aprovado pela Lei n' 5.917. de
10-9-73. que liga o sertão do Araripe à capital pernam
bucana, ficará denominada "Rodovia Luiz Gonzaga".

Art. 2'! Esta lei entrará em vigor na data de sna
publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Luiz Gonzaga nasceu lá onde o vento encosta o cisco,
a fazenda Caiçara, terras do barão de Exú, a três léguas

Dezembro de 198~-

da cidade de Novo Exú, Pernambuco, aquela mcsma
onde até Kid Morengueira, o rei do gatilho. teria de
se abaixar para não pegar uma sobra do bang.bang
da guerra entre famílias. Mas o único exú quc baixou
no terreiro de Luiz Gonzaga foi mesmo o musicai. O
seu pai. Januário, era cabra do barão. homem de con
fiança. capaz de se armar de bacamarte para defender
o latifúndio do barão.

Januário consertava sanfonas. E, além disso, era um
dos mais respeitáveis sanfoneiros da região. O menino
Luiz acolI1panhava Jannário por todas as suas andanças
para animar os forrós e bailes nos pés-de-serra. Era
doido para meter os dedos no fole e. na primeira chance
que teve, já mostrou intimidade, consegnindo fazer uma
zoadinha bastante razoável no instrumento. A mãe Do
na Santana, deu um tremendo cascudo. não queria nada
saber de filho metido com sanfona.

O pai de Gonzagão seria imortalizado em uma das
suas músicas: "Respeita Jannário". onde nm amigo ad
verte "Luiz respeita Januário! Tu pode ser famoso/Mas
teu pai é mais tinhoso/e com ele ninguém vai.. .., Aliás,
toda uma séria de músicas de Luiz Gonzaga evoca os
tempos em que vivia no pé da serra de Exú, observando
o trabalho no campo, brincando nos forrós. perdido
nos matos. Apesar de todo um tempero de linguagem
bem urbano, a música de Luiz Gonzaga é bastante nos
tálgica. Canta quase sempre o paraíso perdido de um
tempo de um mundo (o sertão) que não volta mais.

Mas, até Gonzagão chegar no baião muitas águas
rolaram. Ele passou 10 anos no Exército. morou uns
tempos em Minas Gerais a acabou aterrisando no Rio
de Janeiro. onde se virava tocando em boates. bote
quins. praças, casas noturnas e até na zona. Tocava
valsas, foxes e tangos nos bares cariocas. Não dava
muito i~op~. ." . "

O prImeIro sucesso fOI VIra e Mexe • um xamego
que estourou nas paradas no ano de 1941. O xamego
é chorinho urbano com pimenta ritmica nordestina. Mas
o grande ataque do cangaceiro do baião ocorreu no
mesmo momento em que se juntou ao cearense Hnm
berto Teixeira, para dar à música nordestina um toque
mais urbano. A viola. o pandeiro, o botijão e rabeca
do baião tradicional foram substituídos pelo acordeão,
o triângulo e a zabumba. O baião ficou mais simples,
mais dancável, mais urbano. na sua ritmica frenética.
de pulsação percussiva e energia esfuziante. Eu vou
mostrar para voces como se dança o baião: cadência
da viola dos repentistas e toadas de ccgo na mesma
pancadaria.

Com a energia músical do baião de Luiz Gonzaga
até lista telefônica virava letra de música. E ainda por
cima eLe tinha em Hnmberto Teixeira um craqne como
Ictrista. Os dois fizeram juntos "Asa Branca". "Juazei
ro", "Mangaratiba". "Xanduzinha". Com sua incrível
intuição musical. Luiz Gonzaga fazia arranjos capazes
de deixar Júlio Medaglia on Rogério Duprat babando
de inveja. Armado apenas pela sanfona e pela intuição
musical. Luiz Gonzaga cra capaz dc criar climas. atmos
feras. espaços de ritmo e harmonia, em suma. narrar
só com o som da sanfona, fazer teatro cinema e por
exemplo, ele reproduz o balanço/solavanco de um trem
com a sanfona.

Gonzagão teve ainda um grande parceiro no médico
Zé Dantas. Com ele fez "Cintura Fina". "ABC do
Sertão" "Algodão", "Vozes da Seca". É com Zé Dan
tas que uma sensibiLidade para os problemas sociais
começa a se insinuar na música de Luiz Gonzaga. A
música que Gonzagão mais gostava é "Triste Partida"
(de Patativa do Assaré). Mas não é certamente aí no
"protesto" que está o melhor de sua música. O melhor
de Luiz Gonzaga está no ritmo endiabrado do baião.
na verde narrativa (herança do coco e dos repentistas).
na intuição musical dos arranjos, no impagável senso
de humor: Eu sou valente/sou pernembucano/quando
me zango/boto a mão no cano/aperto o dedo/sai logo
o tutano" (de "Cortando o Pano").

No ápice do Tropicalismo perguntaram a Caetano
Vcloso quem era o gênio da música popular brasileira.
Caetano não teve dúvidas: Luiz Gonzaga. Felizmente.
':.ffi que um País onde se desrespeita, sistematicamente,
tudo o que é precioso. a sua v<;z está registrada em
discos. Vai ficar boiando no ar. E o Brasil, é absurdo,
mas tcm (ou pelo menos tinha) um ouvido musical que
não é norinal.
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palmente contando a construção das cstradas para es
coar o Progresso do Brasil".

O projeto foi distribuído a esta e à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, que opinou sobre sua
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva.

8101565

.Extensão S~perp~stcão-

PROJETO DE LEI
N" 3.260-A, DE 1989

(Do Sr. João de Deus Antunes)

Dispõe sobre o regime especial de comercialização
dt' ouro e de pedras preciosas e semipreciosas em
bruto; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei nO' 3.260. de 1989, tendo anexado
o de n" 4.035/89, a que se refere (] pareceL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" As primeiras operações de compra e de ven

da de ouro e de pedras preciosas e semipreciosas em

11 - Voto do Relator

Cabe a esta comissão, na forma regimental, opinar
sobre assuntos ligados ao Sistema Nacional de Viação.

Manifestamos nossa concordância com a presente ini
ciativa, entendendo, como o autor. tratar-se de justa
homenagem a Luiz Gonzaga. que soube enaltecer, atra
vés de suas músicas, o Estado de Pernambuco, a região
nordestina e o País. Sua conduta e seriedade profissional
dignificaram o artista popular e são importante exemplo
para a formação cultural de nosso povo.

Votamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei
n' 3.236, de 1989.

Sala da Comissão, de 1989. - Deputado José
Carlos Vasconcelos, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes, em sua reunião extraor
dinãria do dia 29 de novembro de 1989, aprovou, por
unanimidade, o Projeto de Lei n" 3.236/89, do Deputado
Gonzaga Patriota, que "denomina Rodovia Luiz Gon
zaga a BR-232 - estrada integrante do Plano Nacional
de Viação, aprovado pela Lei n' 5.917, de 10 de setem
bro de 1973", nos termos do parecer do Relator, Depu
tado José Carlos Vasconcelos.

Compareceram os Senhores Deputados: Darcy Pozza
(Presidente). Sérgio Werneck. Antonio PeIOsa. Dalton
Canabrava, Denisar Arneiro. Ernesto GradeIla, GIdel
Dantas. Mário Martins. Lézio Sathler. Mauro Campos.
Mauro Miranda. Paulo Roberto, Rubem Branquinho,
Stélio Dias. Marluce Pinto, Costa Ferreira e Eliel Rodri
gues.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989, - Depu
tado Darcy I'ozza, Presidente - Deputado José Carlos
Vasconcelos, Relator.

principalmente contando a construção das estradas para
escoar o progresso do Brasil.

BrasIlia - DF. 2 dc agosto de 1989. - Deputado
Gonzaga Patriota.

LEGlSLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO

DAS COMISSÓES PERMANENTES

LEI. N" 5.917. DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.

i Un t dades' da I

\. FeCleyacão ~
Ponto de

,_p.a~'ágem .
BR

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I e 11 - Relatório e
Voto do Relator

Este projeto manda denominar de "Rodovia Luiz
Gonzaga" a BR-232, que liga o sertão do Araripe a
Recife.

Os preceitos da Constituição foram integralmente
obedecidos quanto à legitimidade da iniciativa (art. 61,
caput) e à competência legislativa da União (art. 22).
A elaboração de lei ordinária (art. 59, inciso lU) é
feita pelo Congresso Nacional. com posterior manifes
tação do Presidente da República (art. 48, caput).

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade. juridici
dade e boa técnica legislativa deste Projeto de Lei n'
3.236/89.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 1989. - Depu
tado Mendes Ribeiro, Relator.

Aqui na terra. deixou sua voz: suas poesias; sua sanfo
na branca; seus discos e fitas: seu acervo e sobretudo
a paz em Exú.

Não morreu porque é imortal. Luiz Gonzaga. o Rei
do Baião, jamais morrer.;'

Deixou, também, muita saudade para os cento e cin
qüenta milhões de brasileiros - seus irmãos - e para
o resto do mundo ...

Dar o nome da BR-232. que liga o cais ao Araripe,
a Luiz Gonzaga é por demais justo. Ele teve grande
participação no descnvolvimento econàmico do País,

In - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em rcunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Projeto de Lei n"3.236/89, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente, João Natal, Vice-Presidente, Carlos
Minagre. HarIan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra,
Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro. Michel Temer. Nil
son Gibson. Plínio Martins. Renato Vianna. Rosário
Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio
Chaves. Costa Ferrcira. Dionísio Hage, Eliézer Morei
ra, Evaldo Gonçalves. Francisco Benjamim. Messias
Góis, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Gerson Peres. [brahim Abi-Ackel, Doutel
de Andrade, Miro Teixeira, Gastone Righi, José Genoí
no, José Maria Eymael, Marcos Formiga. Aldo Aran
tes, Antônio Mariz. Francisco Sales. Genebaldo Cor
reia. Raimundo Bezerra. Wagner Lago. Alcides Lima,
Egídio Ferreira Lima. Adylson Motta. Gonzaga Patrio
ta. Ervin Bonkoski e Rodrigues Palma.

Sala da Comissáo, 20 de sctembro de 198'1. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Mendes
Ribeiro, Re lator

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
I - Relatório

Mediante a proposição, pretende o ilustre Deputado
Gonzaga Patriota que se dê à BR-232. rodovia inte
grante do Plano Nacional de Viação, a denominação
de "Rodovia Luiz Gonzaga".

Justificando a iniciativa, o autor enfatiza ser por de
mais .justo dar o nome de Luiz Gonzaga a BR-232,
que liga o Cais ao Araripe, ele que "teve grande partici
pação no desenvolvimento econômico do País, princi-

Se, nos anos 50, Luiz "Lua" Gonzaga foi o "Rei
do Baião", nos anos 60 ele caiu na esquecimento. Vol
tou a brilhai na mídia e junto aos jovens depois que.
no comecinho dos anos 70, Caetano Veloso gravou
"Asa Branca", Isto no exmo londrino. Quando voltou
acompanhado por Gilberto Gil, Caetano não perdeu
oportunidade de dizer que "Lua era um dos pais da
música brasileira, fonte inesgotável para muitas viagens
sonoras" .

Gonzagão reconhecia o apoio das influentes Caetano
e Gil. Um dia, num especial de TV, ele contou: "Eu
estava numa discoteca quando ouvi a voz que chorava
"Asa Branca", Era um lamento triste, tão triste que
me arrancou lágrimas dos olhos. Fui ver o que era.
E vi um disco de Caetano, gravado em Londres (Cae
tano Veloso. Famous/Philips-1971). A capa mostrava
o artista barbudo e cabeludo, envolto numa capa de
pele, Minha emoção foi incontrolável. Chorei como
um menino."

Daí em diante, tornou-se chique regravar Luiz Gon
zaga e seu vastíssimo repertório. Os nordestinos que
invadiram a música brasileira no final dos anos 70 
Alceu, Elba Ramalho, Fagner e muitos mais - não
se cansaram de cultivar o mestre Lua.

Sorte d* música brasileira. Hoje, quem for ao Musical
Center(nr 215 Norte, Edifício Plaza, Loja 37 -BrasI1ia
- DF) vai encontrar em catálogo bons discos do artista.
Dois deles. em parceria com jovens intérpretes: "Gon
zagão e Fagnes" (BMG - Ariola. 1988) e "Forró do
Gonzagão" com os convidados especiais: Gal Costa,
Alceu Va1ença, Jorge de Altinho, Chico Anysio, Gon
zaguinha, Fagner e Elba Ramalho). Os outros são "Vou
te matar de Cheiro" (Copacabana, 1989); "Danado de
Bom" (RCA - 84); "Sanfona de Macho" (RCA 
85) e "Forrobodó Cigano - Intrumental" (Copacabana
- 89). Hoje, assegura Josiel Alves Morcira, 38 anos,
proprietário da Musical Center, que trabalha com discos
novos.e usados, vamos receber "Vida de Viajante".
Este disco reúne Gonzagão e Gonzaguinha e é um dos
mais procurados entre a vasta produção de Luiz Gon
zaga.

Hoje está sendo entoado o coro dos anjos com suas
maravilhosas canções, levando para o Céu aquilo que
deixou nas pautas das partituras que mostrou na terra,

Cantando os lamentos da "Asa Branca", da "Tiste
Partida" ou as Louvaçóes à Padre Cícero e a Nossa
Senhora da Penha. enaltecendo os feitos de heróis. fa
zendo hinos à natureza, ao País, à região nordestina
e a Pernambuco, ele imortalizou o seu talento, dando
um exemplo de dignidade profissional. Não se alienou
e não se descaracterizou; pelo contrário: fortaleceu suas
raízes ao ponto de sofrer durante longo período a discri
minação da crítica especializada que via no seu reper
tório, no seu estilo coisas que consideravam superadas.
Felizmente o tempo soube ser sábio e mostrou que
a pureza da sua música retratava o scntimento nacional
no que havia de mais nobre.

.Rei do Baião. Luiz Gonzaga, o "lua", aquele que
represcnta para o Brasil o exemplo do quanto um artista
popular pode ser importante para formação cultural
de sua terra, principalmente quando ele canta a alma
do povo,

Gonzagão. o artista, o cantador, o homem, tudo nele
se confunde a partir do comportamento, da conduta
e da seriedade profissional. Exemplo de ontem. de hoje
e de sempre. Luiz Gonzaga aí está com sua força maior
da poesia popular e do sentimento do povo.

Gonzagão. o pacifista de Exú que fez pousa: ,obre
aquela terra a "Asa Branca" da paz que gerou a prospe
ridade.

Do fole de oito a cento e vinte baixos. "Lua, o her
dciro de Januúrio. tornou-se Rei. Aqui e lá fora, onde
os entendidos da música, como França e Inglaterra,
entoam as notas melodiosas de "Asa Branca" com o
povo assoviimdo nas ruas o solfejo da música símbolo
da região nordestina.

O "Lua" dos forrós de pé-da-serra do Araripe não
deixou de ser o cantador do Nordeste quando enfrentou
os microfones da Rúdio Nacional; os palcos iluminados
do Centro-Sul e as câmeras do círculo eletrônico da
televisão. Cinqüenta anos se passaram. Hoje pela ma
nhã, às cinco horas. ao quebrar da barra, Luiz Gonzaga
fez Ullla viagem. Depois de tocar e cantar por meio
século para o Brasil e para o mundo. foi tocar c cantar
para Deus e para os anios.
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bruto, cuja extração se faça com utilização de instru
mentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas
simples e portáteis. serão realizadas com exclusividade
pela Caixa Econômica Federal.

§ 1" As pessoas jurídicas que estejam legalmente
estabelecidas poderão exercer o comércio nos minerais
a que se refere este artigo, desde quc:

I-os minerais sejam destinados à aplicação exclu
siva nas respectivas indústrias, manufaturadas ou ativi
dades afins;

II - estejam registradas na repartição fiscal do Minis-
tério da Fazenda de sua jurisdição; e,; .

IH - preencham as condições estabelecidas em regu
lamento.

§ 2". A fiscalização e a segurança do transporte dos
minerais e do metal nobre a que se refere este· artigo,
até os postos de compra, ficarão a cargo do Ministério
do Exército.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Nossa proposta pretende ecntralizar na Caixa Econô
mica Federal a compra primária do ouro e das pedras
preciosas e semipreciosas em bruto, extraídos por ga·
rimpagem, faiscação e cata, como forma de estabelecer
controles sobre sua produção e comercialização, enten
dendo ser esta a única forma de coibir o contrabando,
que ócorre de forma desbragada e incontrolável em
todo o .território nacional.

Pretendemos a centralização e não a estatização das
compras, permitindo o exercício do comércio primário
de pedras preciosas c semipreciosas em bruto pela ini
ciativa privada, desde que destinadas à transformação
para venda, conforme estatuímos no § 1" da proposição.

Tanto o contrabando de ouro como o de pedras pre
ciosas e semipreciosas tem como fontes supridoras a
extração por garimpagem, cata e faiscação, razão por
que este foi o universo cscolhido por nós. A conside
rar-se dados do Anuário Mineral Brasileiro. a seguir
transcritos, para o ouro, é universo bastante reprcsen
tativo da produção geral:

OURO - PRODUÇÃO (lkg)

Anos Minas Garimpos

1982 4.616 20.901
11,183 6.196 47.488
1984 6.655 30.563
1985 7.597 22.076
1986 9.348 14.776

Fonte: DNPM - DEM.
Como a produção das minas tem crescido ao longo

da série histórica escolhida e a dos garimpos decrescido.
embora sempre ocorram novas descobertas, como a
do rio Vermelho em Goiás, pode-se inferir que. na
verdade, o contrabando é que está aumentando em
relação à produção dos garimpos.

O ouro, em particular, tem conotações macroeco
nômicas extraordinarimente importantes, vez que a ex
pectativa é de a economia mundial caminhar para uma
nova etapa, em que faltará, para todo:; os países. uma
moeda com suficiente credibilidade internacional, como
o dólar americano teve até agora. E na falta de uma
moeda com esse poder de lastro, ou de· Nova Bretton
Woods, a solução a curto prazo é resguardar-se dos
anos vindouros estocando esse metal nobre. A solução
imediata é também a de estocar ouro para servir de
caução c empréstimos internacionais ou até mesmo,
que sabe, um dia servir como matéria-prima de moeda
com a Friação de um padrão-ouro de ampla aceitação
internacional.

Seja qual for a política econômica do Governo, no
entanto, deve-se coibir o contrabando de ouro e de
pedras, quanto mais não fosse. pelo aspecto moral. pois
sabe-se que o mesmo está intimamente relacionado com
o narcotráfico internacional.

Estas as razões norteadoras da apresentação de nossa
proposta' à apreciação dos ilustres pares para as neces
sárias análises e melhorias.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1989. - João de
Deus Antunes.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N9 4.035, DE 1989
(Da Sr' Irma Passoni)

Dá nova redação ao art, 10 da Lei n" 7.805. de
18 de Julho de 1989, e dá outras providências,

(Apense-se a Projeto de Lei n'.' 3.260, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 10 da Lei n" 7.805, de 18 de julho

de 1989. passa a ter a seguinte redação:

"Art. 10. .. ..
§ 1" .
§ 2" ..
§ 3" Os minerais garimpados serão, obrigato

riamente. adquiridos pela Caixa Econômica Fede
ral e o Banco do Brasil sob a orientação do Depar
tamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).

§ 4" A Caixa Econômica Federal, ouvidos o
Banco Central do Brasil e a Secretaria da Receita
Federal comercializará. imediatamente, os mine
rais adquiridos."

Justificação

O contrabando do ouro; diamante e outras pedras
preciosas vem ao longo de muitos anos assumindo pro
porções que atentam de forma escandalosa contra o
patrimôn ia e a soberania nacionais.

Recentemente, a imprensa nacional registra notícias
que estão exigindo medidas imediatas do Poder Público
visando coibir os abusos criminosos dos contrabandis
tas, que atuam com desenvoltura e arrogância em todo
território nacional.

Por oportuno transcrevemos matéria de algumas edi
ções de jornais.

Folha de S. Paulo - de 27 de agosto de 1989: Juína.
no Mato Grosso, é a capital do contrabando de diaman
tes e ouro.

Folha de S. Paulo - de 29 de agosto de 1989: Mato
Grosso perde 60 toneladas de ouro por ano.

Tribuna da Imprensa - de 4 de outubro de 1989:
Metade do ouro do Brasil vai para o contrabando.

Diante destes fatos, estou propondo projeto de lei
com a finalidade de estancar a evasão de nossas riquezas
minerais pela via do contrabando que entre outras cau
sas tcm como causa fundamental a caótica atividade
garimpeira em nosso território.

Recentemente, a Lei n' 7.805, de 18 de julho de
1989, que instituiu o regime de lavra garimpeira e extin
guiu o regime de matrícula. organiza a atividade garim
peira, ma:; deixa margem ao contrabando, uma vez que
não dispõe sobre comercialização dos minerais lavra
dos.

A aquisição dos minerais, obrigatoriamente. pela
Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil impe
diria sua evasão e :;eria facilitada. porque, pela legisla
ção em vigor, a lavra garimpeira será conhecida, locali
zada e outorgada por portaria do DNPM.

Poderia afirmar-se, como crítica ao nosso projeto,
que o mesmo instituiria mais um monopsônio no País.

Entretanto, em face da gravidade do problema e a falta
de outras soluções alternativas nos leva a propor a cxclu
sividade da compra dos minerais garimpados por agen
tes da União Federal.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989. - Irma
Passoni.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N"7.805, DE 18 DE JULHO DE 1989

Altera o Decreto-Lei n" 227, de 28 de fevereiro
de 1967, cria o regime de permissão de lavra garim
peira, extingue o 'regime de matrícula. li dá outras
providências.

Art. 10. Considera-se garimpagem a atividade de
aproveitamento de substâncias minerais garimpáveis,
executadas no interior de áreas estabelecidas para este
fim, exercida por brasileiro, cooperativa de garimpei
ros, autorizada a funcionar como empresa de minera
ção. sob o regime de permissão de lavra garimpeira.

sI" São considerados minerais garimpáveis o ouro,
o diamante, a cassiterita, a columbita. a tentalita e wol-
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framita, nas forma aluvionar, eluvionar e coluvial; a
sheelita as demais gemas, o rutilo. o quartzo. o berilo.
a muscovita, o espodumenio, a lepidolita, o feldspato,
a mica e outros, em tipos de ocorrencia que vierem
a ser indicados, a critério do Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM).

§ 2" O local em que ocorre a extração de minerais
garimpáveis, na forma deste artigo, será genericamente
denominado garimpo.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DA REDAÇÃO

I - Relatório

Com o elevado objetivo de combater o contrabando
de ouro e pedras preciosas, o nobre Deputado João
de Deus Antunes formulou o Projeto acima caracte
rizado que prescreve: "as primeiras operações de com
pra e de venda de ouro e de pedras preciosas e semipre
ciosas cm bruto, cuja extração se faça com utilização
de instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou
máquinas simples e portâteis, serão realizadas com ex
clusividade pela Caixa Econômica Federal". atribuídas
ao Ministério do Exército a fiscalização e a segurança
do seu transporte.

A iniciativa que está, nos termos regimentais. justifi
cada, deverá consoante despacho presidencial de 21
de agosto de 1989 ser apreciada por esta e pelas Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças.

É o relatório.

II - Voto do Relator

A rigor a proposição institui o monopsônio, ou seja,
o monopólio de compra, por parte da Caixa Econômica
Federal de ouro. pedras preciosas e semipreciosas.

Ora, além de consagrar. enfaticamente, com um dos
fundamentos da ordem econômica, a livre iniciativa
(art. 170) a Constituição só admite o monopólio das
atividades nucleares (art. 21, XXIII) e petrolíferas (art.
177).

Desenganadamente, portanto, não tem o Projeto de
Lei n' 3.260, de 1989, condições de prosperar sem ofensa
ao texto constitucional.

É o voto.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Cost'l

Ferreira, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 3.260/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes. Hélio Manhães, José Dutra, Harlan Gade
lha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro, Michel Temer,
Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins. Rena
to Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada. Theo
doro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves, Dionísio
Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim. Messias·
Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horâcio Ferraz, Jorge
Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Gér
son Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de Andrade,
Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto Torres, Jo
sé Genoíno. José Maria Eymael. Marcos Formiga, Aldo
Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Lima, Aluízio
Campos. Jesus Tajra,' Alcides Lima. Adylson Motta,
Gonzaga Patriota. Rodrigues Palma e Carlos Vinagre.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Nelson
Jobim, Presidente - Costa Ferreira. Relator.

PROJETO DE LEI
N9 3.279·A, DE 1989

(Do Sr. Hélio Costa)

Cria a taxa de devolução de embalagens plásticas
e preserva o meio ambiente; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação. pela
inconstitncionalidade.
(Projeto de Lei n" 3.279, de 1989, a quc sc refere
o parecer.)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica criada a taxa de devolução de embala

gens plásticas que incidirá sobre os envoltórios, invólu
cros, embalagens ou garrafas, de material plástico, utili
zados em produtos alimentares ou bebidas.

Art. 2' A taxa a que se rcfcre o artigo anterior será
de 1% sobre o valor do involtório, envólucro, embala
gem ou garrafas plásticas.

Art. 3" As empresas ~abricantes de produtos alimen
tares ou bebidas, comercializados em embalagens plás
ticas de todos os tipos, ficam obrigadas a comprar, pelo
valor especificado no art. 2', do órgão encarregado pelo
poder público de coletar o lixo, ou de particulares, as
embalagens vazias de suas rcspectivas marcas.

Art. 4" As embalagens em questão serão recicladas
ou incineradas.

Art. 5" Quando arrecadada pelo poder público, a
referida taxa terá de ser aplicada na preservação do
meio ambiente.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogando as disposições em contrário.

Justificação

A criação da taxa de devolução de embalagens Plás
ticas de produtos alimentares e bebidas ajustará nossa
legislação ao que já ocorre em outros países, no sentido
atuar contra os "não-degradáveis", sem contudo sacri
ficar a indústria de plásticos e embalagens que repre
senta, hoje, um grande mercado de trabalho em expan
são.

Além disso virá atcndcr à falta de matéria-prima do
setor de embalagens e incentivará a implantação de

.indústria de reciclagem em todo o País.
o Sala das Sessões, 3 de agosto de 1989. - Deputado
Hélio Costa.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Pretende o nobre Deputado Hélio Costa, pelo pre
sente projeto de lei, criar uma taxa de devolução de
embalagens plásticas, incidente sobre os envoltórios,
invólucros, embalagens ou garrafas, de material plás
tico, utilizados em produtos alimentares ou bebidas.
A taxa a ser criada corresponderia a um por cento do
valor do envoltório, invólucro, embalagem ou garrafa.
No art. 3" do projeto se prevê, ainda, que as empresas
fabricantes de produtos alimentares ou bcbidas. comer
cializados em embalagens plásticas de todos ós tipos,
ficam obrigadas a comprar, pelo valor especificado no
art. 2' (um por cento), do órgão encarregado pelo poder
público dc coletar o lixo, ou de particulares, as embala
gens vazias de suas respectivas marcas.

Na justificação, o nobre autor ressalta que a taxa
de devolução de cmbalagens plásticas de produtos ali
mentares e bebidas ajustará nossa legislação ao que
já ocorre em outros países, no sentido de atuar contra
os não-degradáveis e que incentivará a implantação de
indústrias de reciclagem.

A proposição foi distribuída a esta, assim como às
Comissões de Defesa do Consumidor e do Meio Am
bie!lte e de Finança~.

E o relatório.
n - Voto do Relator

É da alçada desta comissão apreciar a constituciona
lidade, a legalidade, a juridicidade, a adequação regi
mental e a técnica legislativa do projeto.

A competência da União e especificamente do Con
gresso Nacional para dispor sobre a matéria, com a
sanção presidencial, está prevista no art. 145, inciso
n, combinado com o art. 48, inciso I, da Lei Maior.

A iniciativa do autor tem respaldo no disposto no
art. 61,caput,da Carta Magna.

O conteúdo do projeto, entretanto, contém impre
cisões que merecem maior análise. .

Primeiramente, os arts. 1" e 2' criam a "taxa de devo
lução de embalagens plásticas", incidente "sobre os en
voltórios, invólucros, embalagens ou garrafas, de mate
rial plástico, utilizados em produtos alimentícios ou be
bidas", sendo de um por cento a sua alíquota.

No art. 3". contudo, é estabelecido que as empresas
fabricantes de produtos alimentares ou bebidas, comer
cializados em embalagens plásticas de todos os tipos,
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ficam obrigadas a comprar, "pelo valor especificado
no art. 2''', do órgão encarregado pelo poder público
de coletar o lixo, ou de particulares, as embalagens
vazias de suas respectivas marcas.

Ora, se o projeto cria uma taxa, é necessário que
defina os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária.
que vier a decorrer de sua implantação. A leitura do
art. 3" dá a entender que o sujeito ativo seria o "órgão
encarregado pelo poder público de coletar o lixo". ou
"'particulares" .

A coleta de lixo constitui serviço usualmente prestado
pelas prefeituras municipais, por estar no peculiar inte
resse dos municípios. Conseqüentemente, somente a
lei municipal, em cada caso, poderia criar taxa em razão
do serviço público prestado (art. 145, inciso lI, do Esta
tuto Básico).

No que tange aos particulares, a lei não pode atribuir
lhes competência para impor ou cobrar taxas dos respec
tivos contribuintes, por tratar-se de atividade decor
rente do poder coercitivo do Estado.

Por outro lado, a taxa que a proposição pretendc
instituir incide sobre uma das etapas da circulação das
mercadorias, tendo, portanto, base de cálculo própria
do Imposto sobre Opcrações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) de competência dos Estados, em consonância
com o art. 155, inciso I, alíneab,da Lei Fundamental.
Logo, a sua criação afronta a vedação contida no art.
145, § 2", da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 145 .

§ 2'.' As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos."

Pelo exposto, em que pesem os nobres propósitos
do autor, manifestamo-nos pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n" 3.279, de 1989.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 1989. - Deputa
do Jairo Carneiro, Relator.

nI - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 3.279/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados; Nelson
Jobim. Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer. Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gersoll. Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Jairo Car
neiro, Relator.

PROJETO DE LEI
N" 3.287.A, DE 1989

(Do Sr. Francisco Amaral)

Autoriza os táxis a portarem painéis pnblicitários
fixados no teto; tendo pareceres: da Comissão de
CO?stituição e Justiça e Redação, pela constitucio
nalIdade, juridicidade e técnica legislativa' e da
Comissão de Transportes, pela aprovação. ' ,
(Projeto de Lei n' 3.287, de 1989, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Naciohal decreta;
Art. l' Os veículos automotores de aluguel destina

dos ao transporte de passageiros poderão portar painéis
publicitários fixados no teto.

Art. 2" O Poder Executivo. ouvido o Conselho Na
cional d.e Trânsito - Contran, regulamentará a pre
sente lei no prazo de sessenta dias, contados da sua
publicação, dispondo, inclusive, sobre as dimensões dos
painéis publicitários.

Quinta-feira 14 15525

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposição autoriza os veículos automo
tores de aluguel destinados ao transporte de passagei
ros, mais conhecidos como táxis, a transitarem .com
painéis publicitários fixados no teto.

Submetendo mencionado Projeto de Lei à apreciação
da Casa estamos atendendo a uma antiga reivindicação
da categoria profissional que tem encontrado sérias difi
culdades em portar os painéis publicitários, dada as
divergências' existentes quanto às suas dimensões.

A proposição assegura o direito de cada proprietário
fazer a publicidade em seu veículo det.erminando, ainda,
que na regulamentação o Poder Executivo, ouvido o
Conselho Nacional de Trânsito, especifique as dimen
sões exatas dos painéis publicitários dando, dessa for
ma, uma solução eficaz e definitiva ao problema.

Cumpre ressaltar, finalmente, que a medida preconi
zada virá beneficiar, sem dúvida alguma, todos os pro
prietários de táxi que poderão, agora, somar ao orça
mento um rendimento adicional obtido com a publici
dade dos painéis fixadas no teto dos respectivos veícu
los.

É sabido que o rendimento auferido com a publici
dade não será suficiente para por fim à difícil situação
por que passa a laboriosa categoria mas, certamente,
amenizará pelo menos o impacto dos inúmeros reajustes
sobre o preço dos combustíveis.

Assim sendo, acreditamos sinceramente que nossos
ilustres pares não negarão o necessário apoio para que
a presente proposição possa se transformar em lei no
menor prazo possível.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1989. - Deputado
Francisco Amaral.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatorio

O nobre Deputado Francisco Amaral apresenta pro
jeto de lei autorizando os táxis a portarem painéis publi
citários fixados no teto dos veículos.

Estabelece" propositura que o Poder Executivo, ou
vido o Contran, regulamentará a lei em 60 (sessenta)
dias, contados de sua publicação.

O projeto foi enviado à Comissão no dia 21 de agosto
de .1989, e a mim distribuído em 28 de agosto de 1989.

E o relatório.

n - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos do § 4". do
artigo 28, do Regimento Interno, opinar sobre o aspecto
constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa
das matérias que lhe são submetidas.

Os dispositivos em exame guardam respeito às orien
tações constitucionais para a elaboração de leis, tendo
sido observada a competência legislativa da União (art.
22, inciso XXIX), bem como a legitimidade para o início
da tramitação (art. 61, caput).

Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto .de Lei
n" 3.287, de 1989.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1989. - Deputado
Gerson Peres.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimente pcla constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Projeto de Lei n' 3.287/89, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram, presentes os Senhores Deputados: João
Natal, Vice-Presidente no exercício da Presidência; Jor
ge Medauar- Vice-Presidente, Harlan Gadclha, Hélio
Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mechei Temer,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Eval
do Gonçalves, Juarez Marques Batista, Gerson Peres,
Doutel de Andrade, José Genoíno, Marcos Formiga,
Nilson Gibson, Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário
Congro Neto, Sérgio Spada. Theodoro Mendes, Tito
Costa, Messias Góis. Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi
Ackel. Silvio Abreu, Roberto Torres, Alcides Lima.
Benito Gama, Enoc Vieira; Adylson Motta, Roberto
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Jefferson, Fernando Santana, Lélio Souza, Raimundo
Bezerra e Vicente Bago.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1989. - Depu
tado João Natal, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Deputado Gerson Peres, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - Relatório

O Projeto de Lei n' 3.287, de 1989, de autoria do
ilustre Deputado Francisco Amaral, tem por finalidade
autorizar os veículos automotores de aluguel destinados
os transporte de passageiros a portarem painéis publici
tários fixados no teto.

O art. 2" do projeto determina que, na regulamen
tação, o Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional
de Trânsito, especifique as dimensões exatas desses pai
néis.

Justificando sua iniciativa, afirma o autor que a medi
da, além de atender a uma antiga reivindicação dos
proprietários de tãxis, representa um benefício para
toda esta categoria profissional que poderá somar ao
seu orçamento um rendimento adicional obtido com
a publicidade.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do projeto, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Gerson Peres.

No âmbito da competência deste Órgão Técnico, en
tendemos que a proposição em exame não apresenta
qualquer obstáculo à sua aprovação.

Na realidade, corno lembra o nobre Dcputado Fran
cisco Amaral em sua justificação, os constantes aumen
tos dos preços dos combustíveis têm levado os taxistas
a urna situação difícil e a providência agora proposta
poderá representar um alívio, permitindo que melho
rem um pouco seus rendimentos.

II - Voto do Relator

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei n' 3.287, de 1989.

Sala da Comissão, 6 de dezcmbro de ! 989. - Depu
tado Rubem Branquinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes. em sua reunião ordinãria
do dia 6 de dezembro de 1989, aprovou. por unanimi
dade, o Projeto de Lei n' 3.287/89, do Deputado Fran
cisco Amaral, que "autoriza os táxis a portarcm painéis
publicitários fixados no teto", nos termos do parecer
do Relator, Deputado Rubem Branquinho.

Compareceram os Senhores Deputados: Darcy Poz
za, Jorge Arbage, Sérgio Werneck, Alexandre Puzyna,
Alziro Gomes, Dalton Canabrava, Denisar Arneiro,
Gidel Dantas, Júlio Campos. José Fernando, Lael Vare
lla, Lézio Sathler. Mário Martins, Mauro Campos.
Mauro Miranda, Paulo Roberto, Rubem Branquinho,
José Carlos Grecco, Eliel Rodrigues, Ézio Ferreira,
Luiz Leal e Costa Ferreira.

Sala da Comissão, 6 de dczembro de 1989. -Depu
tado Darcy Pozza, Presidente - Deputado Rubem
Branquinho, Relator.

PROJETO DE LEI
NQ 3,314.A, DE 1989

(Do SI. Koyu lha)
Estabelece normas para o provimento de cargos

púhlicos na administração direta, indireta ou funda
cional; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade,

(Projeto de Lei n'·' 3.314, de 1989, tendo anexado
o de n' 3.528/89, a que se refere o parecer)

Congresso NaCional decreta':
Art. I" Os cargos públicos que vierem a vagar na

administração pública direta, indireta ou (uncional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, serão preenchidos sem
pre por concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comis
são de livre nomeação e exoneração, e scrão preen
chidos na seguinte proporção: .

I -50 (cinqüenta) por cento das vagas por servidores
,integrantes do quadro; e

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

lI-50 (cinqüenta) por cento das vagas por concur
sados não pertencentes ao quadro.

Art. 2" Até a realização do concurso de que trata
o artigo anterior, a vaga scrá ocupada interinamente
pelo servidor que ocupar o cargo imeditamente inferior.

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4' Ficam revogadas as disposições em contrá
rio.

Justificação

Propomos este projeto de lei visando extirpar a prá
tica hoje muito comum de que servidores ingressem
no serviço público em cargos de inicio de carreira e
imediatamente sejam guindados a postos superiores,
em particular por apadrinhamento, desvirtuando todo
o processo. Entendemos que as vagas devem ser preen
chidas por concurso, sempre. com reserva de 50 por
cento delas para os integrantcs do quadro, de modo
a compatibilizar o ingresso de pessoal externo com o
aproveitamento dos servidores do quadro.

Sala das Sessões, - Deputado Koyu Ilha.

PROJETO DE LEI N" 3.528, DE 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Dispõe sobre a fiscalização dos atos públicos, face
ao art, 37 da Constituição Federal.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 3.314, de 1.989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A nomeação de funcionários para cargos

efe.tivos sem a devida aprovação em concurso público,
assIm como a prorrogação do prazo de validade deste
por mais uma vez, é nula de pleno direito. incorrendo
a.~utoridade que assim proceder em crime de responsa
bIlIdade. com a conseqente pcrda do cargo e a suspensão
dos vencimentos.

Art. 2" A apuração de tais atos terá início no âmbito
administrativo, com recurso ao Poder Judiciário.

Art. 3'·' Comprovada a improbidade administrativa,
a autoridade responsável, transitada a sentença em jul
gado, terá suspensos os seus direitos políticos, perden
do, conseqentemente a função pública.

Art. 4" Os crimes previstos nesta lei prescrevem no
prazo de cinco anos.

Art. 5" Esta-Iei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

,Justificação

É notório o descumprimento da lei no Brasil, notada
mente no âmbito da administração pública. Govcrnos
e mais governos se sucedem, cada um mais preocupado
em moralizar a máquina administrativa. porém, essa
situação continua se agravando, ao arrepio dos mais
elementares princípios de zelo para com a coisa pública.
Não se tem conhecimento de autoridade que tenha sido
punida por haver transgredido dispositivos legais, sob
os inocultáveis argumentos da exeepicionalidade. Re
formas e mais reformas administrativas são concebidas,
mas, na prática, os resultados nem sempre tem sido
satisfatório. E a Constituição Federal é muito clara so
bre o a,sunto, quando, em seu art. 37 que ora se procura
regulamentar, estabelece que "a administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios obedecerá aos principias de legalidade, impessoa
lidade, moralidade, publicidade", entre outros princí
pios cristalinos.

Daí, a contribuição que apresentamos. esperando vê
la transformada em lei, com o indispensável apoio dos
nossos eminentes pares.

Sala das Sessões, 28 de agosto dc 1989. - Deputado
Daso Coimbra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CqORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

, CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Dezembro de L~':'.

TÍTULO III
Da Organizaçào do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou funcional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obede
cerá aos princípios de legalidade. impcssoalidade, mo
ralidade, publicidade e. também, ao seguinte:

I - os cargos. empregos e funções públicas são acessí
veis aos brasileiros quc precncham os requisitos estabe
lecidos em lei;

U - a investidura em cargo ou emprego público de
pende de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração;

lU - o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual pe
ríodo;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edi
tai de convocação, aquele aprovado em concurso públi
co de provas ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocu
pantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos
cargos c condiçõcs previstos em lei;

VI - é garantido ao servidor púb,lico civil o direito
à livre associação sindical;

VII - o direito dc grcve será exercido nes termos
e nos limites em lei complementar;

VIU - a lei reservará percentual dos cargos e empre
gos públicos para as pcssoas portadoras de deficiência
e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público;

X - a revisão geral da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de índices entre servidores pú
blicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valo
res entre a maior e a menor remuneração dos servidores
públicos. Observados como limites máximos e no âm
bito dos respectivos poderes, os valores percebidos co
mo remuneração, em espécie, a qualquer título, par
membros do Congresso Nacional, Ministro de Estado
e Ministros do Supremo Tribuna! Federal e seus corre,
pondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Terri
tórios, e, nos Municípios, os valores perccbidos como
remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legis
lativo e do Poder Judiciário não podcrão scr superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de ven
cimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público. ressalvado o disposto no inciso anterior
e no art. 39, § 1':

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por ser
vidor público não serão computados nem acumulados.
para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob
o mesmo título ou idêntico fundamento:

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis
e militares, são irredutíveis e a remuneração observará
o que dispõem os arts. 37, XI XII, 150, lI, 153, UI,
e 1.53, § 2" I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada dc cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários:

a) a de dois cargos de professores:
IJ) a de um cargo de professor com outro técnico

ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empre

gos e funções e abrange autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e funções mantidas pelo
Poder Público;

XVIII - a administração fazendária c seus servidores
fiscais terão, dentro de suas áreas de competencia e
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jurisdiç,jo, precedência sobre os demais setores admi
nistrativos, na forma da lei:

XIX - somente por lei específica poderão ser criadas
empresa pública, sociedade de economia mista, autar
quia ou função pública;

XX - depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencio
nadas no inciso anterior, assim como a participaçüo
de qualquer delas em empresa privada:

XXI - ressalvados os casos especificados oa legisla
ção. as obras, serviços, compras e alienações serão con
tratados mediante processo de licitação pública que as
segure igualdade de condições e todos os concorrentes,
com cl,iusulas que estabeleçam obrigações de pagamen
JO, mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter
mos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garan
tia do cumprimento das obrigações.

§ I'" A publicidade dos atos. programas. obras, ser
viços e campanhas dos órg,jos públicos deverá ter cará
ter educativo. informativo ou de orientação social, dela
n,jo podendo constar nomcs. símbolos ou imagens quc
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servi
dores públicos.

§ 2" A não observância do disposto nos incisos II
e III implicará a nulidade do ato c a punição da autori
dade responsável, nos termos da lei.

I § 3'·' As reclamações relativas à prestação dc servi
ços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4" Os atos de improbidade administrativa impor
tarão a suspensão dos direitos políticos. a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci
mento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei., sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5" A lei estabelecerá os prazos de prcscriç,jo para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respec
tivas açües de ressarcimento.

§ 6' As pessoas jurídicas dc direito público c as
de direito privado prestadoras de serviços públicos res
ponderão pelos danns que seus agentes. nessa quali
dade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou cul
pa.

PARECER DA COMISSÃO DEC9NSTITUlÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇAO

I - Relatório

Visa o autor do projeto disciplinar o acesso aos cargos
públicos da administração pública em geral.

11 - Voto do Relator

Inegavelmente o autor. ao elaborar o projeto, segun~
do afirmou na justificativa, quer evitar o apadrinha
mento no serviço público.

No entanto, não atentou para uma série de obstáculos
colocados pela legislação em vigor. seja a nível constitu
cional. seja a nível do direito administrativo,

A norma geral hoje, para ingresso no serviço público
- administraç,jo direta é o concurso. É eXigência consti
tucional. Basta que o agente da administração pública
tenha necessidade de novos servidores c haja disponi
bilidadc de v~gas, o preenchimento dos cargos deve
ser feito mediante a sel~ção por concurso "L, provas
ou de provas e títulos. E de se ressaltar que sc trata
de concurso público onde as oportunidades são iguais
para todos. A Nova Constituição Federal vedou formal
mente, os provimentos derivados ao dispor. difercnte
mente da Constituição. de quc a investidura em cargo
ou emprego público dcpende de aprovação prévia em
concurso público.

A Ordem Constitucional reformada dizia: "a primei
ra investidura em cargo público ... ". Agora. toda e qual
quer investitura em cargo ou emprego público. isto é,
nOs cargos e empregos criados por lei, será mediante
concurso público. Para os empregos da administração
indircta c fundacional vale a regra da legislação que
criou cada entidade. Como previsto no art. I' do proje
to, haveria uma reserva de 50% dos cargos vagos para
serem preenchidos por servidores jã em exercício e os
outros 50% pelos concursados. Cria a desigualdade de
!
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oportunidade de ingresso no serviço público. Não há
condiçóes constitucionais de se acatar tal procedimeoto.

Por fim, o autor fere frontalmentc mais uma vez a
lei maior ao invadir área de competência exclusiva do
Chefe do Poder Executivo ex vi do art. 61, § 1", lI,
c do texto constitucional que não o Parlamentar tcnha
iniciativa na matéria.

Nestcs termos sou de parecer pela inconstituciona
Iid~de do projeto.

A elevada consideração dos Nobres Pares.
Sala das Comissües. 03 de outubro de 1989. - Dep.

Messias Góis, Relator.

lI! - Parecer da Comissão

A Comissão de Constiruição e Justiça e de Redação,
cm reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 3.314/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; Jão Natal, Vice-Presidente; Arnaldo
Moraes, Carlos Vinagre. Hélio Manhãcs, José Dutra,
Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro, Mi
chel Teme.r. Nilson Gibson. Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna. Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chavcs,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira. Francisco Benjamim.
Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa, Honício Fer
raz, Jorge Hage. Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-AckeI. Doutel de
Andrade, Silvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres. José Genoíno. José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arante" Roberto Freire. Afrísio Vieira Li
ma, Aluízo Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta. Gonzaga Patriota e,Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. 29 de noveinbro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Messias
Goís, Relator. .

PROJETO DE LEI
N' 3.382·A, DE 1989

(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispóe sobre imposlos incidentes em veículos au
tomotores; tendo parecer, da Comissão de Consti
tnição e Justiça e Redação, pela inconstituciona·
Iidade.

(Projeto de Lei n" 3.382, de 1989. a quc se refere
o parecer.)

O Congresso Naciorial dccreta:
Ar!. 1" Ficam nivelados todos os impostos inciden

tes sobre veículos leves (de passageiros ou utilitários)
independente do tipo de combustível (álcool ou gaso
lina) e do uso (particular ou tãxi).

§ 1" A equiparação das alíquotas do IPI objeto des
ta lei será baixada imediatamente pelo Ministério da
Fazenda, através dos canais competentes, no nível que
melhor atenda a arrecadação c a economia do mercado.

§ 2" As reduçües ou isenções que vierem a ser atri
buídas aos táxis observarão a equivalência prevista nesta
lei.

§ 3" Os Estados da Federação que ainda não te
nham equiparado o IPVA deverão nivelá-lo para o exer
cício de 1990, de acordo com as recomendações do
Confaz de forma a evitar disparidades maiores entre
estados.

Justificação

- os incentivos fiscais via isenção ou redução de
impostos. representam renúncia fiscal que redundam em
geral graves quedas na arrecadação e que, portanto,
agravam o déficit público, restringindo a possibilidade
do governo de desenvolver programas de interesse cole
tivo~

- os incentivos fiscais, portanto. só devem ser conce
didos pelo tempo mínimo estritamente necessário para
implantação de emprecndimentos de desenvolvimento
econômi.co ou social para o povo;

- os incentivos dados aos carros à álcool já duram
dez anos;

- os carros à álcool se destinam ao transporte indivi
dual. portanto, sem interesse social;

- o total da frota de carros à álcool já supera a
produção atual de ã1cool hidratado e que, assim, não
deve ser estimulada a crescer mais ainda, sob pena de
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exigir novos sacrifícios, ou seja, novos subsídios para
o aumento da produção:

-para as montadoras é indiferentc o tipo do combus
tível do veículo (álcool ou gasolina) e que os incentivos
se destinavam aos consumidores;

- os consumidores devem ser livres para escolber
o tipo dc veículo que mais lhe convém, sem entrar
em choque contra os interesses da coletivídade.

Sala das Sessóes, de agosto de 1989, -Deputado
José Carlos Cantinho.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

J - Relatório

Pretende. o ilustre Deputado José Carlos Coutinho.
pela presente proposiç'lo, nivelar todos os impostos inci
dentes sobre vefculos leves (de passageiros ou utilitlí
rios). independemente do tipo de combustível (ã1cool
ou gasolina) e do uso (particular ou táxi). Segundo
o texto. as reduções ou isenções que vierem a ser atribuí
das aos táxis observarão a equivalência aí estabelecida
e os Estados que ainda não tenham equiparado o Impos
to sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IP
VAI dcverão nivelá-lo para o excrcício de 1990. de
acordo com as recomendaçóes do Confaz.

Na justificação, o eminente Autor ressalta que a isen
ção e a redução de impostos redundam em quedas de
arrecadação, agravando o déficit público, devendo. con
seqüentemente, viger no tempo mínimo necessário à
cficácia do incentivo concedido. No caso dos carros
a álcool. o incentivo já dura há dez anos. tendo levado
à produção desses veículos em quantidade superior à
capacidade de produção do álcool hidratado.

O Projcto foi distribuído a esta, assim, como às Co
missões de Economia, Indústria e Comércio e de finan
ças.

É o relatório.

11 - Voto do Re[ator

Cabe a esta Comissão o exame da admissibilidade
da Proposição. em caráter preliminar. sob os aspectos
da constitucionalidade. legalidade, juridicidade, regi-
mentalidade e de técnica legislativa. .

Exceto no que tange ao Imposto sobre Produtos In
dustrializados (IPI), as restriçóes e determinaçóes conti
das no projeto, com a amplitude adotada no seu conteú
do, extravasam os limites da competência da Uni,jo,
para tratar de matéria da alçada dos Estados e do Dis
trito Federal ou restrita a convênios celebrados entre
estes.

Tanto o IPVA como o Imposto sobre Operações rela
titivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni
cipal e de Comunicação (ICMS), consoante o disposto
no art. 155. inciso I, alíneas b e c, são tributos de compe
tência dos Estados e do Distrito Federal cabendo a
estes, e não à União, dispor sobre a concessão ou a
revogação de isenções. no seu âmbito. Nesse sentido,
dispõe o art. 6" do Código Tributário Nacional (Lei
n" 5.172, de 25 de outubro de 1966):

"Art. 6" A atribuiç,jo constitucional de compe
tência tributária compreende a competência legis
lativa plena,. ressalvadas as limitações contidas na
Constituição Federal. nas Constituições dos Esta
dos e nas Leis Orgánicas do Distrito Federal e
dos Municípios, e observado o disposto nesta lei.

No caso do ICMS, nem os próprios Estados e O Dis
trito Federal podem dispor livremente sobre a conces
são ou a revogação de iscnçõcs, incentivos e benefícios
fiscais, mas somente através de convênios entre eles
celebrados e ratificados (ar!. 155. § 2", inciso XII, alínea
g, do Estatuto básico e Lei Complcmentár n" 24. de
7 de janeiro de 1975).

Pelo exposto, em que pese aos nobres propósitos
do Autor, manifestamo-nos pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n" 3.382. de 1989.

Sala da Comissão, 27 de sckmbro de 1989. - Depu
tado Nilson Gibson, Relator.

[11 - Parecer da Comíssão

A Cornissüo de Constituição e Justiça c de Redação,
em rcunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
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unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 3.382/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Scnhores Deputados. Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães , José Du
tra' Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo. Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosürio C;ongro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mcndes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira. Francisco Benjamim.
Messias Góis. Ney Lopes. Oscar Corrêa, Hodcio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres. José Genoínio, José Maria Eymael, Marcos
Formiga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio' Vieira
Lima, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Nilson Gib
sem, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 3.384-A, DE 1989

(Do Sr. Leonel Júlio)

Proíbe a acnmulação de mais que duas aposenta
dorias para o servidor público; tendo parecer, da .
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 3.384, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É proibida, para o scrvidor público, a acu

mulação de mais que duas aposentadorias.
Parágrafo único. As aposentadorias excedentes,

concedidas ao mesmo servidor até a presente data, terão
seus valores congelados.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal permite, excepcionalmente,
a acumulação de cargos públicos e, portanto, admite
nesses casos, duas aposentadorias.

A acumulação de dois cargos públicos de professmes
ou a de um professor Com outro técnico ou científico
ou, ainda, a de dois cargos privativos de médico, é
tradicional cm nosso direito e plenamente justificável
dada a comprovada escassez de profissionais, em rela
ção ao número de habitantes.

Além desses casos, em que O legislador constituinte
abre uma exceção para atender exigência de caráter
social, não deveria haver possibilidade de se obter uma
terceira aposentadoria.

No entanto, a realidade tem demonstrado que é ple
namente possível um servidor alcançar três, quatro ou
até mais aposentadorias, no mcsmo período em que
a grande maioria consegue apenas uma.

E, por mais incrível que possa parecer, tais conquistas
se encontram fundamentadas em legislação vigente que,
injustamente, beneficia apenas determinadas categorias
de servidores.

Constata-se, assim, um processo semelhante ao que
deu origem a uma verdadeira casta no funcionalismo,
conhccida nacionalmente como a dos marajás, que tive
ram seus altos salários também conccdidos por leis ca
suísticas.

A própria Constituição Federal reflete a preocupação
de toda a Nação com O problema, ao estabelecer a
redução dos vencimentos, remuneração, vantagens e
adicionais, bem como proventos de aposentadoria, per
cebidos em desacordo COm suas normas.

Infelizmente, a regra não alcança os scrvidores que
possuem várias aposentadorias.

Por essa razão, estamos proibindo, através do pre
sente projeto de lei, a concessão de mais que duas
aposentadorias para cada servidor público. Além dessa
proibição, a proposição prevê que todos 05 servidores
que estiverem percebendo proventos de mais que duas
aposentadorias, terão congelados os valores correspon
dentes às excedentes.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Pelo inegável cunho moralizador da medida preconi
zada, estamos certos de que merecerá todo o apoio
de uossos ilustres pares para que possa se transformar
em lei no menor prazo possível.

Sala das Sessões, . - Deputado Leonel Júlio.

PARECER bA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Procura o proponente vedar a acumulação de mais
de duas aposentadorias para o servidor público.

11 - Voto do Relator

Examinando a Constituição Federal nos dispositivos
destinados a regulamentar a vida funcional dos servi
dores públicos da União, não localizamos qualquer arti
go, inciso, parágrafo ou alínea que, expressamente, ve
dasse a possibilidade de o servidor público perceber
proventos de mais de duas aposentadorias.

A Constituição, em seu art. 37, XVI, veda a acumu
lação rcmunerada de cargos públicos, fazendo apenas
três exceções. Friso: veda a acumulação de cargos.

Quando, no art. 40, trata de aposentadoria não esta
belece vedações. Ora, se não há dispositivo expresso
vedando, uma lei ordinária não pode inovar. Uma das
regras básicas de interpretação de leis é a de que não
se pode dar interpretação ampliativa aos preceitos res
tritivos de direito.

Por outro lado, também, há na proposta um atentado
frontal à Constituição em relação à competência para
a medida. Por força do art. 61, § 1', alínea "c", apenas
o. Presidente da República tem competência privativa
para a iniciativa de projetos de tal natureza.

Nestes termos, considero o projeto inconstitucional,
seI!do, em conseqüência, de parecer pela sua rejeição.

E O parecer, smj.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1989. - De

putado Messias Góis, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hojc. opinou
unanimemente peja inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 3.384/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidentc; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendcs Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hagc, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael. Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira li
ma, Aluízio Campos, Jcsus Tajra, Alcides Lima, Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Salada Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Messias
Góis, Relator.

PROJETO DE LEI
N" 3.4D7-A, DE 1989
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Dispõe sobre o porte de armas curtas pelos moto
ristas de cargas autônomos ou de empresas; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
têcnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 3.407, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os motoristas de cargas que trabalhem por

conta própria ou por relação contratual de trabalho,
poderão transportar no veículo de transporte de cargas,
durante o período de trabalho, armas de fogo de cano
curto, exclusivamente para sua defesa pessoal.

Dezembro de 1989

§ l' A comprovação da exercício de profissão será
feita pelo respectivo sindicato e a autorizaçüo para porte
de arma será expedida pela autoridade policial de domi
cl1io do interessado à vista de elementos que compro
vem bons antecedentes e exercício atual da profissão.

§ 2" Não serão objetos de autorização o porte rela
tivo a armas de uso exclusivo das Forças Armadas ou
cujo porte seja proibido a particulares.

§ 3' A autorização será concedida por 2 (dois) anos
renováveis a cada período idêntico, sob pena de apreen
são.

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei 90 (noventa) dias após sua publicação.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O motorista de transporte de cargas é elemento que
transporta riquezas constituídas pelos bens que tram
porta.

A vida desses profissionais é folclórica, às vezes peri
gosa, pelas aventuras que vivenciam na sua faina di,íria.

Os jornais a cada instante noticiam furtos, e até assas
sin~tos desses profissionais.

E preciso, em razão disso, conferir-lhes garantias que
os protejam do desamparo pessoal em que se encon
tram.

O motorista de carga viaja por dias, atravessando
paragens desoladas, em condições pessoais de cansaço
e desamparo, sendo alvo fácil de assaltantes e marginais
de modo geral.

Por estas razões parece-nos indispensável conceder
lhes o porte de arma, quando em serviço, para uso
e transporte dentro do veículo.

Com as proibições constantes do § I" do art. 1', impe
de-se o uso de armas pesadas por estes profissionais,
procurando, assim, caracterizar a defesa própria como
fato relevante para outorga da licença.

São as nOSSas justificações.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1989. - Deputado

Gonzaga Patriota.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n' 3.407, de 1989, de autoria do
Deputado Gonzaga Patriota, destina-se a autorizar o
porte de armas curtas por motoristas de carga, enquanto
no exercício da profissão.

Apesar de dispor sobre a comprovação do exercício
da atividade e a autorização para o porte de arma pela
autoridade policial competente, o projeto incumbe o
Poder Executivo de regulamentar a lei lias 90 dias subse
qüentes à sua publicação.

[\ - Voto do Relator

O projeto é constitucional, jurídico e está redigido
em boa técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação, no mérito.
Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. - Ihrahim,

Abi-Ackel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça c de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridieidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 3.407/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal, Vice-Prcsidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Hage, Eliézer
Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge
I-Iagc, Gerson Peres, Doutel de Andrade, Benedicto
Monteiro, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos
Formiga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Nilson Gib
son. Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Tito Costa, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Cor
réa, Juarez Marques Batista. Sigmaringa Seixas, Ibra
him Abi-Ackel, Sílvio Abreu, Roberto Torres, Afrisio
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Vieira Lima, Aluízio Campos, Alcides Lima, Adylson
Motta, Jesus Tajra, Rodrigues Palma e Gonzaga Pa
triota.

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 1989. 
Deputado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Ibra
him Abi-Ackel, Relator.

PROJETO DE LEI
N· 3.412-A, DE 1989
(Do Sr. Neuto de. Conto)

Dispõe sobre repasse de' recursos do BNDES para
o Badesc, uo Município de Itapiranga, em Santa
Catarina, e dá outras providências; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei N'3.412, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O BNDES (Banco Nacional de Desenvol

viinentó Econômico e Social), repassará ao Badesc
(Banco Nacional de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina), o'valor de NCz$ 1.042.100,00. (um
milhão ,quarenta e dois mil e cem cruzados novos) equi
valentes a BTN 500.000 (quinhentos mil Bônus do Te-
souro ·Nacional). . '

Art. 2' O valor de que trata o artigo anterior desti
na-se a operação de financiamento a serconcedido para
a Acaresc (Associação de Crédito e Assistência Rural.
de Santa Catarina), do Município de Itapiranga/Sc,

Art. 3' O empréstimo será feito para pagamento
em até 60 (sessenta) meses acrescido de até 15 (quinze)
meses de carência. .

Art. 4' Os recur~os destinam-se li aquisição de
equipamentos e lJláquinas tais como: retroescavadeiÍa,
trator agrícola e distribuidor de esterco líquido ·e eveQ
tual construção de biodigestor, os quaisconstituir-sé-ão .
na garantia bancária mediante alienação fiduciária.

Art. 5' A operação financeira será contratada para
pagamento sem juros, sem correção ou atualização mo
netária, e com taxa única de administração, de l%(um
por cento) ,por cada mês de prazoeo total do emprés
timo dividido em parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Art. 6' A Acaresc (Associação.de Crédito e Assis
tência Rural de Santa Catarina), o Poder Público Muni
cipal e o sistema cooperativista, através da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), ensejarão esforços
objetivando viabilizar empreendimento destinado, à dis
tribuição e comercialização de esterco animal no Muni
cípio de Itapiranga em Santa Catarinà.

Art. 7' Atividades desenvolvidas em decorrência
da presente lei conjugarão esforços com o projeto de
recuperação, conservação e manejo de recursos naturais
e microbacias hidrográficas do governo do Estado de
Santa Catarina.

Art.' 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Ar!. 9' Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

Santa Catarina possui destacada posição no cenário'
nacional, eis que tendo 1,13% do território nacional,

'3% da população brasileira, é o quinto produtor nacio
nal de alimentos e está entre os maiores contribuintes
da receita tributária da União.

A indústria de transformação, decorrente da produ
ção de grãos, notadamente milho e soja, aliada a uma
:altamente tecnificada indústria de produtos alimentí
cios, coloca num elevado plano as empresas catarinen
ses do ramo.

A avicultura e a suinocultura são expoentes neste
aspecto.
I Ora, ao mesmo tempo em que a industrialização pro
'picia acentuado avanço econômico, a atividade - base,
criação de animais destinados à indllstrialização, origina
um volume maciço de dejetos animais.

I Ademais, estudos desenvolvidos por órgãos técnicos
.e científicos, comprovam que o esterco animal, especial
mente o de suínos, é de 100 (cem) vezes mais poluente
do que o humano, equivalendo, assim, os dejetos suínos
da região oeste catarinense à população da Holanda.
I Esta realidade leva à uma situação' grave que é a
,contaminação das bacias hidrográficas, Em razão disto,

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (SeçãoI)

o governo de Santa Catarina desenvolve o projeto de
recuperação, conservação e manejo de recursos naturais
e microbacias hidrográficas.

Este aspecto negativo, contudo, é amplamente su
plantado pela elevada importância do esterco animal
como adubo orgânico, eis que órgãos técnicos e de.pe5-t
quisa comprovam um aumento de até 150% na produ
ção frutífera e de 60% na de soja, milho e feijão, eutre
outras. '. .

A utilização do equipamento a ser adquirido com
os recursos do presente projetode lei ensejerá:
1-eliminação dos gastos com adubo químico e con

seqüente diminuição da importação de adubo;
2 -eliminação da contaminação fecal e melhoria das

condições sanitárias da população;
3 - melhoria das condições ecológicas e anibie,ntais;
4'- aumentá da produçã() nacionale do próprio PlB.;

.5 - crescimento da produtividade agrícola;
6 - aumento da reseita líquida .dó produtor rural e'

conseqüente melhoradas condições econômicas deste;
7 -fixação do homem ao solo;', ,.'
8 - Crescimento da .economia agrícola e industrial;

9~ maior oferta de alimentos no mercado, interno
e conseqüente barateamento do preço;

lO --: aumento dil receitá cambial com o aumento das
exportações;

11_crescimento da receita tributária'do município,
do estado e da União.,

Santa Catarina possui mais de 220.000 propriedades
rurais, que estão assim distribuídas:

76.00Q têm menos de 10 ha;
60.miO-têm entre 10 e 20 ha;
60.000 têm entre 20 e.50 ha;
14.000 têm entre 50 e 100 ha;
10.000 têm entre 100 e 1.000 ha;
600 têm entre 1.000. e 10.000 ha, e somente 10 pos,

~uem mais de 10.000 hactares...
.Os proprietárioscatarinenses são formados, em sua

maioria, por pequenos donos de terra" ne<:essitando
um crescimento agrícola verticalizado.

A aquisição 'da'maquinaria proposta na presente lei,
além de constituir-se num empreendimento que assegu
rará o retorno aos cofres públicos dos recursos ali aplica
dos, pelo crescimento da receita tributária, ensejará
o aumento vertical da atividade, possibilitando ganhos
adicionais' e assegurando a continuidade do processo
catarinense de propriedade do solo.

Saladas Sessões, 17 de' agosto de 1989. - Neuto
de Conto.-

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
. JUSTIÇA E REDAÇÃO .

I e 11 Relatório e
Voto do Relator

Este projettl dispõe sobre o repasse, do BNDES para
oBADESC, no valor de 500.000 BTN para aquisição
de equipamentos e máquinas, sem juros e correção,
com taxa de administração mensal de 1%, e prazo de
até 60 meses com até 15 meses de carência, visando
à distribuição e comercialização de esterco animal no
município catarinense de Itapiranga..

As clállsulas são privilegiadíssimas e encerram favori
tismo inaceitável. O empréstimo feito pelo BNDES há
de observar as normas gerais da entidade sob pena de
se levar o Banco à falência.

Peio exposto, voto pela inconstitucionalidade deste
Projeto de Lei n° 3.412/89.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1989. - Depu
tado Jorge Arbage.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 3.412/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhães, José Du
tra, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário CongroNeto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer-
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raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Silvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto'
Torres, José!Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto.Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Jorge
Arbage, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Qepu
tado Nelson Jobim, Presidente ---; Deputado Jorge Arba
ge, Relator.

PROJETO DE LEI
N· 3.413-A, DE 1989
(Do Sr. Neuto de Conto)

.Dispõe sohre o repasse de recursos do BNDES
'paraó BADESC na localidade de Piratuba, em San
ta Cátatina, e dá oõtrás providências; tendo pare
cer, da Comissão de Constituição e Justiça e Reda·
ção, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei N'3.413, de 1989, a que se refere
o parecer.) I

O ,Congresso Nacional decreta:
Art. 1'- O BNDES (Banco Nacional.de Desenvol

vimento Econômico e Socí~l), - repassará ao Badesc
(Banco Nacional de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina), o valor de 'NCz$ 1.042.100,00 (um
milhão, quarenta edois mil e cem'cruzados·novos) equi
valentes a BTN 500.000 equinhentos mirBônus dó Te
souro Nacional).

Art. 2' O valor de que trata o artigo anterior desti
na-se a operªção de financiamento a 'se~ concedido para
a Acaresc (Associação de Crédito e Assistência. Rural
de Santa Catarina), doMunicípio de Itapiranga/SC.

Art. 3' ·0 empréstimo será feito para:pagamento
em até 60 (ses?enta) meses acrescido de ate 15 (quinze)
meses de carência: . ."

Ar!. 4' Os recursos destinam-se à 'aquisição dé'
equipamentos e máquinas tais como: retroescavadc:;ira,
tratoragrícola e distribuidor de ester~o líquido e even
tual construção de biodigestor, os quais constituir-se-ão
na garantia'bancãria mediante alienação fiduciária. '

Ar!. 5' A operação financeira será contratada para
pagamento sem juros, sem correçao ou, atualização mo
netária, e com taxa única de administração, de 1% (um
por cento), por cada mês de prazo e o'total do' emprés
timodividido em parcelas mensais, iguais e sucessivas ..

Art. 6" A Acaresc (Associação de Crédito e Assis
tência Rural de Santa Catarina), o Poder Público Muni
cipal e o sistema cooperativista, através da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCE), ensejarão esforços
objetivaudo viabilizar empreendimento destinado à dis
tribuição e comercialização de esterco animal no Muni-
cípio de Itapirangaem Santa Catarina. .

Ar!. 7' Atividades desenvolvidas em decorrência
da presente lei conjugarão esforços com o projeto .de
recuperação 1 conservação e_manejo de recursos naturais
e microbacias hidrográficas do governo do Estado de
Santa Catarina.

Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 9" Esta lei entrará em vigór na data de sua

publicação.

Justificação

Santa Catarina possui destacada posição. no cenádo
nacional, eis, que tendo 1,13% do território nacional,
3% dapopulaçãobrasileira, éo quinto produtor nacio
nalde alimentos e-está entre 'os'm'aiores contribuintes
da receita tributária da União.

A indústria de transformação, decorrente da produ
ção de grãos, notadamente milho e soja, aliada à uma
altamente tecnificada indústria de produtos alimentí
cios, coloca num elevado plano as empresas catarinen
ses do ramo.

A avicultura e a suinocultura são expoentes .neste
aspecto.

Ora, ao mesmo tempo em que a industrialização pro
piCia acentuado avanço econômico, a atividade base,
criação de animais destinados à industrialização, origina
um volume maciço de dejetos animais.

Ademais, estudos desenvolvidos por órgãos técnicos
e científiCos, comprovam "que o esterco animal, espéc!.ill:- .~
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mente o de suínos. ê de 100 (cem) vezes mais poluente
do que o humano. equivalendo. 'lssim. os dejetos suínos
da região oeste catarinense ã população da Holanda.

Esta realidade leva à uma situação grave que é a
contaminação das bacias hidrográficas. Em razão disto.
o governo de Santa Catarina desenvolve o projeto de
recuperaçüo. conservação e mane.io de recursos naturais
e microbacias hidrográficas.

Este aspecto negátivo. contudo. é amplamente su
plantadD pela elevada importáncia do esterco animal
como adubo orgânico. eis que órgãos técuicos e de pes
quisa comprovam um aumento de até 150% na produ
ção frutífera. e. de 60% na de soja. milho e f"ijão.
entre outras.

A utilização do equipamento a ser adquirido com
os recursos do presente projeto de lei ensejerá:
1- eliminação dos gastos com adubo químico e con·

seqüente diminuição da importação de adubo;
2 - eliminação da contaminação fecal e melhoria das

condições sanitárias da população;
3 - melhoria das condições ecológicas e ambientais;
4 - aumento da produção nacional e do próprio PIE;
5 - crescimento da produtividade agrícola;
6 - aumento da receita líquida do produtor rural e

conseqüente melhora das condiçóes econõmicas deste;
7 - fixação do homem ao solo;
8 - crescimento da economia agrícola e industrial;
9 - maior oferta de alimentos no mercado interno

e conseqüente barateamento do preço;
10 - aumento da receita cambial com o aumento das

exportações;
11-crescimento da receita tributária do município.

do estado e da União.
Santa Catarina possui mais de 220.000 propriedades

rurais, que estão assim distribuídas:
76.000 têm menos de 10 ha;
60.000 têm entre 10 e 20 ha;
60.000 têm entre 20 e 50 ha;
14.000 têm entre 50 e 100 ha;
10.000 têm entre 100 e 1.000 ha;
600 têm entre 1.000 e LO.OOO ha. e somente 10 pos

suém mais de 10.000 hectares.
10 possuem mais de 10.00 hectares.
Os proprietários catarinenses são formados. em sua

maioria. por pequenos donos de terra. necessitando
um crescimento agrícola verticalizado.

A aquisição da maquinaria proposta na presente lei.
além de constituir-se num empreendimento que assegu
rará o retorno aos cofres públicos dos recursos ali aplica
dos. pelo crescimento da receita tributária. ensejará
o aumento vertical da atividade. correlacionando esta
ao tamanho da propriedade rural.

Sala das Sessões. 17 de agosto de 1989. - Neuto
de Couto, Deputado Federal.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
.JUSTIÇA E REDAÇÃO

I e 11 - Relatório e Voto do Relator

Este projeto dispõe sobre o repasse, do BNDES para
o BADESC. no valor de 500.000 BTN. para aquisição
de máquinas e equipamentos. sem juros e correção.
com taxa mensal de administração de 1%. prazo de
até 60 meses e carência de até 15 meses. visando à
distribuição e comercialização de esterco animal no mu
nicípio catarinense de Piratuba.

As cláusulas são privilegiadíssimas e encerram favori
tismo inaceitável. O empréstimo feito pelo BNDES há
de observar as normas gerais da entidade sob pena de
levar-se o Banco à falência.

Pelo exposto. voto pela ineonstitucionalidade deste
Pro.ieto de Lei n" 3.413/89.

Sala da Comissão, em 11 de outubro de 1989. 
Deputado Jorge Arbage.

111 - Pareeer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça c de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 3.413/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal. Vice-Presidente; Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre. Hélio Manhães. José Du
tra, Harlan Gadelha. Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Michel Temer. Nih;on Gibson. Osvaldo Macedo. Plínio
Martins. Renato Vianna. Rosário Congro Neto. Sérgio
Spada. Theodow Ivlendes. Tiío Cosia. Aloysio Chaves.
Dionísio H:1ge. EE,izer Moreira. Francisco Bcnjamim.
Messias G6i:;. Ney Lopes. Oscar Corrêa. Horácio Fer
raz. Jorge Hage. Juarez Marques Batista. Sigmaringa
Seixas. Gerson Peres. Ibmhim Abi-Ackcl. Doutel de
Andrade. Silvio Abreu, Benedicto Monteiro. Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Evmael. Marcos For
miga. Aldo Arantes. Roberto Freire. Afrísio Vieira Li
ma. Aluízio Campos. Jesus Tajra, Alcides Lima, Jorge
Arbage. Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. em 29 de novembro de 1989. 
Deputado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Jorge
Arbage, Relator.

PROJETO DE LEI
N? 3.419-A. DE 1989

(Do Sr. Sérgio Naya)

Institui o Fundo Nacional de Habitação Popular
e cria estímulos à construção da casa própria; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 3.419. de 1989. a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica instituído o Fundo Nacional de Habita

ção Popular. que terá por finalidade gerir os recursos
financeiros destinados à aquisição e fornecimento às
pessoas de baixa renda. dos materiais necessários à
construção da casa própria.

Parágrafo único. Entende-se por pessoas de baixa
renda. aquelas que tenham renda não superior a três
salários mínimos.

Art. 2" O Fundo Nacional de Habitação Popular
será constituído de recursos financeiros provenientes
da aplicação. por parte de pessoas jurídicas. de quantias
até o limite de 1% (um por cento) da renda bruta respec
tiva, dedutíveis do Imposto de Renda.

Parágrafo único. Os recursos financeiros arrecada
dos serão aplicados nos Estados onde forem gerados.

Art. 3' A distribuição nos Estados dos materiais
de construção adquiridos com recursos do Fundo ora
constituído. ficará a cargo das Companhias Estaduais
de Habitaç:lo e. nos Municípios onde não existam essas
entidades. scrá de responsabilidade da Prefeitura.

Parágrafo único. Os materiais distribuídos a cada
beneficiário não poder,lo ultrapassar valor equivalente
a trinta salários mínimos.

Art. 4' O Poder Executivo. no prazo de sessenta
dias. regulamentará o Fundo Nacional de Habitação
Popular. o qual ficará vinculado ao Ministério do Inte
rior. devendo ser administrado por um ·Conselho consti
tuído por representantes das entidades patronais e de
trabalhadores de grau superio"r e presidido por elemento
do Ministério do Interior.

Parágrafo único. O Fundo Nacional de Habitação
Popular dará aplicação dos recursos recebidos no prazo
de 15 (quinze) dias. e. no mesmo prazo. as entidades
distribuidoras desses recursos deverão prestar contas
dessa aplicação ao Tribunal de Contas da União.

Art. $' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

A habitação popular é um desafio para os gover
nantes. Recente estudo realizado pelo Instituto de Pla
nejamento Econômico Social- Ipea indicam que hou
ve uma redução de 12.35% em 1980 para 3.9% em
1986 e 19R7. dos recursos aplicados nesse setor. agra
vando a qualidade de vida do povo brasileiro. O resul
tado disto 6 a proliferação de favelas. notadamente nas
grandes cidades.

A crise habitacional está a um passo de se transformar
em uma explosão social de proporções incalculáveis.
Há uma relação direta entre o aumento da crimina
lidade. a redução das atividades na construção civil e
a dispensa de operários.

O presente projeto visa. assim. engajar a iniciativa
privada nessa tarefa que cabe. principalmente. ao Poder
Público o qual - no entanto - vem se demonstrando

Dezembro de 1989

impotente para solucioTIi:i-l0. mormente após ü extinção
elo BNH. que apesar de seus def"iw,. d"ixou um saldo
de 4.5 núlh(Jcs de habitacôes con5trufda~,.

A pr....lposta ora encamfnhada tem por base a uc:"tinG
ção de recursos financeiro::< por parte das empre:;u;;.
üté um limite de sua renda I,lfuta. 0:_ quaís seriam dedu
tíveis do Imposto de R.enda. destinados à formaç{io
de um fundo que seria o respollsáv.,l pela aqui;,iç::io
de materiais de construçüo básicos, para serem c1i~.;tri

buídos à população carente para que estes. atmVt5 de
mutirões. pudessem construir suas próprias casas.

De maneira geral. o Governo é um grande proprie
tário urbano de terras mas. a falta de recursos. impede
que sejam construídas novas moradias populares nesses
terrenos. Assim. o Governo participaria com esses ter
renos semi-urbanizados. onde a populaç,io de baixa ren
da ergueria com suas próprias mãos as suas moradias.
utilizando o material de construção que lhes seria forne
cido através das Companhias Estaduais de Habitação
ou pelas próprias Prefeituras. graças aos recursos do
Fundo Nacional de Habitação Popular, cuja criação
ora se propõe.

O Poder Executivo deverá regulamentar. no prazo
fixado. a constituição de~se fundo. estabelecendo regras
rígidas para evitar os abusos por parte dos beneficiários.
coibindo-lhes a transferência das moradias obtidas com
recursos doados.

Cuida-se. também, da Administração desse Fundo.
com a participação de representantes das entidades pa
tronais e de trabalhadores. sob a presidência de um
representante do Ministério do Interior. a fim de evitar
distorções na aplicação dos recursos obtidos ou prefe
rências para a distribuição dos materiais. que distor
ceriam a sua finalidade.

Sala de Sessões. 11 de agosto de 1989. - Deputado
Sérgio Naya.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E

JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Pretende o Autor a criação de um Fundo visando
facilitar a construção da casa própria. Pela sua descrição
teria atribuições semelhantes às hoje desempenhadas
pela Secretaria Especial de Ação Comunitária. sendo
suas di~ponibilidadesoriundas da arrecadação de recur
sos aplicados pelas pessoas jurídicas - não afirmando
que tipo de aplicação financeira - dedutíveis do Impos
to de Renda.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal preocupada com a adminis
tração de um modo geral e. em particular com o desem
penho e a seriedade do Governo em matéria financeira.
exigiu em seu art. 165. § 9' a elaboração de uma Lei
Complementar que estabelecesse normas de gestão fi
nanceira e patrimonial da administração direta e indi
reta bem como condições para a instituição e funciona
mento de fundos. Enquanto não tivermos esta Lei Com·
plemcntar normativa não poderá pro~perar qualquer
iniciativa de criação de fundos de qualquer natureza.

Assim. por faltar à proposta fundamento constitu
cional e legal. sou de parecer pela sua inconstituciona
lidade. Observo. ainda. que a redação dá margem para
interpretações conflitantes.

À elevada consideração dos ilustres Pares.
Sala das Comissões. 26 de setembro de 1989. - Mes.

sias Góis, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
em r~união ordinária plenária realizada hoje. opinou
unammemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 3.419/89. nos termos do parecer do re Iator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal. Vice-Presidente: Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre. Hélio Manhães. José Du
tra. Harlan Gadelha. Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro.
Michel Temer. Nilson Gibson. Osvaldo Macedo. Plínio
Martins, Renato Vianna. Rosário Congro Neto. Sérgio
Spada. Theodoro Mendes. Tito Costa. Aloysio Chaves.
Dionísio Hage. Eliézer Moreira. FranciscD Benjamim.
Messias Góis. Ney Lopes. Oscar COITéa. f-Ionü;io Fer-
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raz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, lbrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto

Torres, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, At'rísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima. Adyl-

son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.
Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Nelson

Jobim, Presidente - Messias Góis, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 3.457-C, de 1989

f-:MI':NlH':::t\o ~:':N}\IHl 1\0 "Iltl.ll:'\tl 1)1': 1.1:1 n',' l."'",] )l, '1'"

lQ8Q, qUI' "llnlt itut a 'l'.JK'l dt:· '·'l:w.IJ t~.Il,,·,ío <1(':1 tlll-l.

eados de vaIares mobiliários e dá outras providê~

eias".

h) /llll J 'il .J,. 111'''.1 01,· )U', f 'f j rI'" "'" , '"' 1/,.. !:'"tl'l"

dllZJd,1 <I lO'·, {d,'/ l'/Il ("'u"" l.'· f, l".!'rol/'IIOU") ffll (·fl"IU'I,J(J .di: ()

últi~o dia útil do mês subseq(lE:nte áquele em que -::lever"i::t ter
sido paga:

c) encarqos d1"l 20% 'vinte ;"\01" C".ntc), stlbstitutL'/!J d1.

('UTl(]r'!1.1Çiif) 'lo <1<:"/' ·,lilr Ç'rrl h'In')r;í r í o'; rh:: <l.J'I()~l'l'l(" ,.....11 c'I1 ,~(J"J <:'1_

hrp {I toL,l rlu dj':bitfl illr:f'T' i In ("IIWl nr'/lr1.'i A' í oJ", 'f"l(' ~;I'r,í r"

duzido para 10% (dez por cento) se o pagamento for' efetuado

antes do ajuizamento àn execução~

S 20 - Os juros de mora não jncià~m sobre o valor da

rnu I t a rln. mor"'.

"rt. ,.....1 - On l)t~bltrHl l·p('·I"lltl'B.i 1'."\;<", I'Jt'rn pr"!(JJJ:'}

da r0~I'flr'liv~ ljyui~~z C cUlt('zn, p0d~r;a sor in~critos corno

Dívida Ati"l:I pelo v,)lor cX!Jressr) erfl BTN ou BTN Fiscal.

Art. 70 - Os dibitos relativos i Taxa porler;o s~r

parcelados, a ju[zo do Co1~gí!ldo d3 Comissão de Valores li ':"> h i

lLírJon - CVM, d,.. ./)f·ordtJ Cr}ftJ na f'rit~rJo~ fix",tjr'R W'.I 1p.l'Jil'lI1l.

cão t;ibuLário'!!.

Art. 80 - A Taxa será recolhida ao Tesouro Nacional(

em conta vinculada ã ComisGão de Valore5 Mobiliârios CVM,

A Taxa sp.tá cobrada a partir de lQ de

pu-

ia-

rede

Art. 11 - Revogam-se as disposicfies em contririo.

por interm~dio de estabelecimento banc~ri~ integrante da

credenciada.

Art. 90

neira de 1990.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

blicação.

Institui ~ Taxa de Fiscalização dos mcr

cadot'l d~ tJtuloA ~ v"'Jnlf?lJIII I1lnbl.l'f,;riQR

di outlas plovid~ll~ian.

Art. lo - Fica instituída a Taxa de Fiscalizaçâo do

mercado de valores mobiliários.

Art. 20 - Constitui fato gerador da Taxa o ex~rcicio

do poder de polícia legalmente atribuído à Comissão de Valores

Mobiliário. - CVM.

Art. 3Q - S~~ co~tribuintes da Taxa as pessoas natu

rais e jurídicas que integram o sistema de ,distribuição de va

lores mobiliários, as companhias abertas, os fundos e socieda

des de investimentos"os administradores de carteira e depósi
t~5 ~e valorps mobili~rios, os allditorcs itldppcrld~rlt~~, UG

CllTlgultore~ Il" I'1l"listas de villor~g ;noldJ i';r!oH P .19 50(·I.~r.1.,(lf'!:

ht'l1C'fiC'iárins de> rerllrsos oriundos lh~ incellttvcnl f:lfa'uin (lllr i

g~da9 a regi~tro na Comi~s~o de V~lorp! Mo},jl1irios CVM

(art. 90 da Lei nO 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e art. 20

do Decreto-l~i nO 2.298 t de 21 d~ novewbro de 1986).

Art. 4g - A Taxa é devida:

(As (,Ol'lIss(lES DF. CONSTITlnçJlo E ,HISTrCII P, R"PII,Jln,

E DE FI~IINÇIlS).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

I - trin1n!<ttalmrl1t""t (t" nr('I.-lf , d~ 'J~ 19

Obnr·rv"l.,,:n(l: 1',11 r ill,IJldrl 1 j'luldr.) fi'lol J'J(J n li -ti' 'l"/l'lrd,r'J d'~
anler iUI: I -:Ollvr'rllrln r:l{l [t'['U F,rolll v''11rJr (~([\ 'Jl.rj!l(

mesma ddta.

Lódõ
4. 000
).000

Cor. relatas. baIH':(IS

de inV-.n:timunto,l!ol
sas de valores e d~
rut.J.l{'1rJ p (li f": T" j ',il i
duraq

TlUlELA "A" (Art. 40,11
Taxa Progressiva de Ac'ordo com o Patrimônio Liquido

, do Contribuinte

'- ContribUi~-:-:I~:s:-~~=~\;;~:--Tvalot: da TaxaI LIquido ~m BTN em BTN

Companhias ab~::~ ~~~l;~õg~~õg~oa-----r-- --l.S;~---_·-
50.000.000 I 3.000

3c~ma d8 50.000.000 4.000

Soe i.erJarles b~'!wf~1- ~~e1 ~ ~g~~~~~-~~:o-~-. ~~~. ·r-· ._--;~~-~---.-
cjDl Í,).r,; U€' ill("f'ld i ;wjUJil 'Ito LOO(1.iJOO 2.0n0
"flf'l fI rle"n I!;

aU': ',UI,. Qljo
do ~OO.OQl • 1.500.000
acin,~ d~ 1.500.000

r1nZlI flxiH)') flf'l':i

sos em Bônus do Tesouro Nncionlll - BTN, nos C,1S0S cspec i f ictl
dos nas rabelas "A n , ~8'1 e UC";

11 - por ocasião do registro, de acordo com a alíquota
carrespondentet incidente sobre () valor da operação, nos casos

da Tabela nO".

Art. 50 - A Taxa é rer.olhida:

1 - ati o 6ltimo dia Gtil do primeiro dec&ndi(J dos

meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, nos ca

sos das Tabelas ftA", "B" e "Cu:

rI - juntamente com a protocolizacão do pedido d~ re
gistro, no casd da Tabe~a ~n".

r:'It'uo.li:r.ada 11a data do "efetivo p,'\qo!lh\("Jlto, dr> ,"( !)ldr'J CI.llll () {ttrJi

ce de va.riacão da BTN Fiscal e cobrada com os seguintes .!crés-

a) j\lI""I~: ,tn mOI<"I, n.) vL~ ;hll1linir.~li!1l iVi1 0U iudir'i"l,

c'nHt ,"\(hH~ (\0 I1lPP tH'H)u111\ P 1'J('I l\1) VPlll i 11\1'1\\ fl t ti , n7 no 11p 1\ (\1111

p~'J l'roto) ~,.,l .. ·lIJ{)(Jot\ IlA !ulltlo!l dA !(·qiIJI1H,:':;n 11.(11 (t'Avt~1 l1ff!i

tributos federais;

("imos:



15532 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Dezembro de 1989,

Lei nO ,de de de :9 ,nr. fiE DI: 19~9

TABELA "S" (Art. 40, II TADtLA "A" IArt. 4?, 11

Contribuinte

Pr•• tadores de serviço8 dp AUditori-a~~-~~=r---~~-;----
dente - Pessoa natural

Prestadores de serViço. s de -ações escritura is ~r-~-!------~---
de custõdia fungível e de emissão de certifi- ~ ~ 3.ÓOO í

cados

T,IXc1 T'rr'')le[;Sil.'ól, (h~ !,("cIdo cur~ Co f'iJ.trim,""':,r;i':

Li JllirJI" do COTltriL,lllc,t'

11.')
I. J()f1

2. rH"

I .0·'0
j . ~) (J fJ
4.r;r/J

1 .5(,0
1 , [I ~; ...,

4. '. ",~l

'/·,)',r '!."l

,- -, 4
ClclS';f.' ti,; f'dl rlJ:;;Jni'J

I..í '-lu i r}' C'nl BTn

,1!I' 1,(It!r..'j']f,
U" l.lJlJ!J.t)lil .1 L(J'JIJ.fd,l)

acirnd Jr' 1.OOL.U~0

~L(. 5UI) .Q{)O
rjf.~ ~(J(J.001 a 1. r

J QO.fJ f jfj

ar·jm~ d0 l.~00.00ü

:Jt0 10.000,r1')0
Jc 1G.n~){I.O(Jl a so.nfi0.~~~

dCjU.J (:[,~ ~,O.!I(ln.(J(Jn

Corllpanhlas abf'rtils

Corretoras, bancos de 11\
VC!>tiIllC:Tlt.(), L(,l!;,)~ 13{
valorc~ c dt' [ULU(CIS,dlS
triLoulr]oro:;)!; c Ui)UCUS fl:L~lr

tiplos COfil carteira cJ~

investimento

Contriblllrltc

.!jocll-'d.hll.·f", Ll-,·IH~f l',:l,illll':

de incenliv(Js fl:,cdl!.

400
.00

5.000

Prestadores de 5ervíço~ de-administr~çaoqe
carteira, dp r.onsultor e analista de valores
Mnbili.it:ioa ~ ~m outl.l"" flt !",iÕildp<\ çqtIPlílt.l.~

PC ••'J8 uiltul<11
ressoa jUl Idl~l\

Fundos RiU"toos"iIe ações;- fü~)dõs de ';'uliv~r;ãül ..[_.
fundos de investimentos e sociedades de in
vestimento - Cüpital estrangeiro

TABP.LA "C" (Art. 4o, I)
Taxa Progré5Sivl!!I, de Acordo com o Número de EstabelecimPllt.oS

do Contribtlinte
, -i. - ~ r - o - ~

Fundos mútuos de acõ~s;·

fundos de conver:sãü, f Lu
dos de investimento i
carteirDS de- titulos e
valorc-s mobil Uir ios - ~:,'J
pll.'J1 (':;l r <JrIU':' i c(', • -

Observações: 1) Patrimônio l1guido relativo a 31 d.. deze",]:,ro do ano
anterior, convertido em BTN pelo valor em vi1cr na
data;

2) O valor da taxa para os Fundos Mútuos de Ações(
Fundus de Conversão, Fundos de In'JestjIilerltú e Car
teiras de Tltulús ~ Valores Mobiliários - Capital
eotr~o1cjr~f cujos f,atrlm~n10~ lJquLd83 scj'Jm lo(e
ri0rcs ~ 5.000.0IJO D1M serã carre~~0~Je~t~ 1 0,]\
do respectivo patrimônio 11g~ido.

)) Nâo haverá superposição ou dupla cobranca de T3~as

de fiscalização.

de 19, deLei nO

Contribuinte No de Estabelecimentos Valov da Taxa
(Sede e filiais) em BTN

-'P:=r-=e-.-:t-:a·d"0"'r-:e-:.-'dre'-.-e-r-v'i,--'r-a't~e~2 estabelec ir[\en tíS- 1.000-------

~~~d~~t:u~i~~~;~ainde- ~a~~ ~eP:t~~:~~~ }~~:~:(lS 2.000

jurídica mentos 3.000
----------

TABELA "S" (Art. 49, I)

L .. i nO ele de 19

Alíquota

200
4 O~

----------,-----~----- -----

PJC&LLlli'Jl:C':, ti,: Gcev!ç!): ~,." I\IJdlt.llrLl
i.nde-pell.lcld ...· ~, I'C':~S()iJ f)dttH,d.

ConLriLuinte-

Observação: N3a haverá superposlçào ou dupla cobrança de ~axas de F19

calização.

;-- --

PresLadores de se[viço~ de ac6es es
crLturals( de cuslpdiu furl'Ir"J~l e (}~
PlIl! 55,10 rlt:! r'crl i f ic'..ll]fl!;

l'r(:stc1(l()rel~ ue .!:crviçeJ5 :\n ZltllÚ~d~

tração de Carlf!ira, dr cons~ltor

de valores mobiliários e em
outras atividades correlatas

Pessoa natural
Pessoa jurídica

-----------_ .._-_._----'----

0,8

0,2

0;5

desta
cin-

0,2
----r-O~---

I
Registro de distribuiçao secundaria

Registro de ofertas publicas de compra, venda P.

permuta de valores mobiliários
Ob.ervaçao: No caso do valor da Taxa, ci!lculadd na· forma

Tabela, resultar inferior a 255 (duzentos e
qaenta .. cincol BTN, prev~l(cerá este.

T"SI!LA °0" lllr t. \0 t: i l)
Taxa E!\tl\b('lC"~·ltl" ""lU f'\II1,iill 110 V"lOI ,111 RPfJi .. ltn

Tipo de Ope;::~:-----"'--- -" .. _- r·'·
-;;RC::e::g:Ti::.-':t-=r::o'-'dr:e"'-:,,::m:TilJsao de açwo-e-s-p-a-r-a ·CirsFrí.iiiTCiQ --r

pública
-ieglí1r~mT;;iiãl\(1p-;;pi~~liiufP~q ,,;;1"':; ~HRT~rf;ld;;~r'-··~--_·

pública
-RegI~de emissãõ de' bõiiüs dê ~ljbgcrlçn(; ·partl
distribuição pública

EMENlJA~; DO 5ENAlJD AO PROJETO DE LEI DA C~
RA n9 74, ue lQS9 (n9 3.457,de 1989, na Ca
sa de otiqeml, que "institui. a 'rax.A de Fis
calizaçiio dos mercados de titulos mobiliá
rlos e dS o~trll providEncias l

'.

'fABf;L/\ "(""OI (Ar t. 4";-'. I)

Taxa Progre:.::sivil, de }\t;ordo com o lJúmero de E!itüLf'declmentos
C<;>ntribuinte

do

("0111.[ ll.JlI J fi! P
N? !1~ tsta},el~clm(!TJtús

(&~I.,h~ e f j 1 J ,11 ~)

'1.11 JC d,] TiJ.(''l

~I(l 1111.1

EIlENor, N9 1
(Corresponde à emen~a n9 1 - CAEI

Prestadores ÕC servi
ços de Auditoria in
dependente

Pessoa juridic3.

até 2 estauelecimentos
3 ou 4 estabelecimentcs
mais de 4 estabelecimentos

1.000
2.000
3.000

De-Re a seguinte redação as 'aoel~s do Projeto de Lei
da Câmara n9 74, de 1989:

Observação: Não haverá superposição ou dupla cobrança de Taxas de Fls
calização.
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TABELA "O" (Arl. 49, Ir)

Tax~ Estabelecida em Funcão do valor do Registro

111 - nNllI0 - A~sociaç'ão Nacional de Bancos de Pcs~n

volvlmcnto;

TV - Comis5~o Naci~nal d~s B'llsas ~" V~]0r~~ - rNR~:

V - l'fJrnls1;i'ir.! Uf' V;lir)n'~ Mqbtlj,Í:rlr)r: - eVM.

1\1 iq\l(ltn

§ f9 - A representaç~o da Governo 5er~ indlC3da al

tf'rniltivamente em ca,la biênio entre o Banco C~ntral do Bras)l

e o Mtrlist6rio da FaZ0n~a.

bJ (~n('1 1 •

Registro de emissão de ações para distribuição
pública

Registro de emissão de rl('Utntulc' p,11.l. Lllslr IlluJç:i.u
pública

Reg;istro de emissão de bônus de subscrição para di~
tribuição pública

0,30

O, 'lO

0,16

Registro de distribuição secundária 0,64
SM!N9 '669 Em J'3 de dezembro de 1989

Regiztro de ofertas públicas dí' cnmplu, vl?ndtl
per~u~a de valores moblljnrios 0,64

Senllor Primeiro Secret~rlc,

Exc(:'lênciõ, n fivl dfJ (J'lF..' ~": di":ln,,= levar 0.0 conhcclm.;;ntQ d.:'l

C:{~rn,-l c'" rl'lf; Tl!.:II(J t. rl'J')5, rllJe o S~n'ld'·J f-'cr1f:rfl J o'lpr'J'!'"J'J, r;'...m

emülldiJ:s q o Pr(_;jet,) de 1",1 n';' 74, c1f~ 19A9, nr.> ~en;'I:(lrJ Ff~'l~r""l,

(n9 3.457, de 1989, na Casa de origem), qu~ "instltlJi a Ta X "3.

de Fiscalização dos mercados de tItules mobiliários e dá

nutras providincias n
•

DD Bnexo, ~ncamintl0 ~ V'Jssa Excel~n~ia os

alltt'(Jr.,ff'~ rf'fl'Tf"'ntr<~~ ;'S f~nu'nrl<1S f'rfl ar•.rl.'çr>, bF:'m C'JlnrJ,

devolução, um de1 prf"J[.")sic5rJ primitlv,.1.

Aproveito a o~0rtunidade para renOvar a

Vossa Fxcel~nci.l. os protestos de minha elevada estima e mais

rti~ttntR çonsidpr;lç~n.

Jbservatões: 'l No caso do valor da contribuição, calculada na forma d~s
ta Tabela, resultar inferior a duzC'ntos co cin'ri.ient:a (-
cinco BTN, prf'val('C'preÍ e.stc.

21 Os valores ~pllrados na forro,,, dest<'t 'rabcl,. est<Hàr; lipilt<'l
dos ao máxim0 e'Iuivnlcnlc a 100.000 BTN, {I(I! T':gir·;t [u.

]) Não haverá superposição ou dupla cobrança de Taxas de
Fiscalização.

EMENI>I\ Ny 2

(Corr.esponde à emenda nÇl 2 - CAE)

Inc)ua-Sf:1, ofHle C'ouber, no Proieto de L,-.j r1;\ CntnJIr.:J

Tenho a honr.a de cornunlcar a

- Governo (Ranco Central do Brasil e Ministério

da Fazenda);

11 - ÂS50ciacão Brasileira das COlnpun1Jia~i Ahcrtl"lR 

ABRASe,,;

CVM será subon.Htw.diJ em sua organização, düse.pt'llhO de 5uas

ftmç'ü.~R, ~thitri1q('m rlQ nÍlmern dro funC'intlilrinq ~ rl=·1lll1Ilf'r"ç.;{1 df'
.cu ['I:I""on1 .., tlln {'('Ju;('lhn !;\IIH'IVJffll coH":t 1tl1frll1 !"" llH'lIIl.r"'~

representantes, e Tt>SpPl.'t lvos supl('nl<'H1, dl,In !.lc· t jlJ1 nl P:l (Ilf Idll-·

des:

nÇl 74, ch~ 199q (I'roJ .... tn dt' 1.t'1 nÇ" 3.41)7-/\, df'

do~ Deputados), o Requint.e artigo:
1

SUV\LiiF1
1

[-(1-11"[-.11 DE.. S(;IC/\

PruTY.:lro Secret.irlo. en exr:rcIci0

l)cputado LUIZ HENPIQUE

nD.Primeiro S~çrctiri~ d~ Cim~rD dos n~~utad0~

A Sua Excelênci3 o Senhor

PRIMEIRA SFr:r ': rc._ ~

t;l;-:j/) ;;~ .- ..

~/~=
Fum·:'lJ ;.

MGS.

Mobl.l idr los- 1\ Comissão de Vfllores"Art ig"

PROJETO DE LEI
N" 3.473-A, DE 1989
(Do Sr. Francisco Küster)

Acrescenta § 3" ao art. 791 da Consolidação das
Leis do Trabalho; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e Redaçã.o, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação.
(Projeto de Lei n" 3.473, de 1989, a que se refere
O parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 791 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-Lei nO' 5.452, de I" de

maio de 1943. passa a viger acrescido do seguin te
3":

"Art, 791. , , ,.. , ,.

§ 3" O juiz, ao prolatar a sentença. condenará
o vencido a pagar ao vencedor os honorários advo
catícios, em concordância com () preceituado no
Código de Processo Civil."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art, 3' Revogam-se as disposições em contrário,

Justificação

No contexto do Direito judiciário do trabalho inexiste
disposição expressa que determine a aplicação do princí
pio da sucumbênc.ia.

Aliás, a própria jurisprudência trabalhista tem-se
mostrado vacilante nessa importante questão, ora deter
minando a aplicação daquele princípio. ora determi
nando que o trabalhador que vê vitoriosa sua reclama
ção pague os honorários advocatícios de seu próprio
bolso.

É preciso ressaltar, todavia, que é injustificável que
a parte lesada em seu direito tenha que arcar com o
ônus do pagamento dos honorários.
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Pelo exposto. temos para nós ser fundamental que,
no texto da CLT. fique expressa a aplicação do princípio
da sucumbência.

Talo objetivo desta proposição que. esperamos. ha
verá de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1989. -Deputado
Francisco Küster.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452.
DE 1" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

.........................................................................
CAPÍTULO II

Do Processo em Geral
........................................................................

SEÇÃO IV
Das Partes e dos Procuradores

Art. 791. Os empregados e os empregadores pode
rão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Traba
lho e acompanhar as suas reclamações até o final.

§ 1" Nos dissídios individuais os empregados e em
pregadores poderão fazer-se representar por intermédio
do sindicato, advogado. solicitador, ou provisionado.
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2" Nos dissídios coletivos é facultada aos interes
sados a assistência por advogado.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Este projeto acrescenta § 3' ao art. 791 da CLT deter
minando que o juiz, ao prolatar a sentença, condenará
o vencido a pagar ao vencedor os honorários advoca
tícios, conforme o preceituado pelo Código de Processo
Civil.

Diz o autor na justificativa:

"Aliás, a própria jurisprudência trabalhista tem
se mostrado vacilante nessa importante questão,
ora determinando a aplicação daquele princípio.
ora determinando que o trabalhador que vê vito
riosa sua reclamação pague os honorários advoca
tíci9s de seu próprio bolso.

E preciso ressaltar, todavia, que é injustificável
que a parte lesada em seu direito tenha que arcar
com o ônus do pagamento dos honorários."

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade do projeto
em exame, nada a objetar. Foram obedecidos os princí
pios constitucionais quanto à competência legislativa
da União (art. 22), ao poder de iniciativa (art. 61,ca
put)e às atribuições do Congresso (art. 48,caput).

Quanto ao mérito. cntcndo que o projeto é oportuno
e conveniente, merecendo aprovação. O prineípio da
sucumbência, com toda a propriedade, deve ser apli
cado às lides trabalhistas. As razões trazidas na justifi
cativa são esclarecedoras e merecem acolhida.

Pclo exposto, voto pela constitucionalidade. juridici
dade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção deste Projeto de Lei n' 3.473/89.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989. Deputado
Sílvio Abreu, Relator. .

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça 'e Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 3.473/89, nos termos do parecer do Rela
tor.

Estiveram preseutes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente: João Natal. Vice-Presidente: Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma-

nhães. José Dutra, Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro.
Michel Temer, Aloysio Chaves. Dionísio Hage. Eliézer
Moreira. Francisco Benjamim. Honicio Ferraz. Jorge
Hage, Gerson Peres. Doutel de Andrade, Benedicto
Monteiro, José Genoíno. José Maria Evniael. Marcos
Formiga. Aldo Arantes. Roberto Freire. Nilson Gib
son. Osvaldo Mácedo, Plínio Martins. Renato Vianna,
Rosário Congro Neto. Sérgio Spada. Theodoro Men
des, Tito Costa. Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Cor
rêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas. Ibra
him Abi-Ackel. Sílvio Abreu, Roberto Torres. Afrísio
Vieira Lima. Aluízio Campos. Alcides Lima, Adylson
Motta. Jesus Tajra, Rodrigues Palma e Gonzaga Pa
triota.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim. Presidente ~ Deputado Sílvio
Abreu, Relator.

PROJETO DE LEI
NÇ 3.612-A, DE 1989

(Do Sr. Nelson Seixas)

Altera a Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, que
"determina regras pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública"; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação.
(Projeto de Lei n" 3.612. de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O item b do art. 1", da Lei n' 91, de 28

de agosto de 1935, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. l' , ..
a) .
b) que estão em efetivo funcionamento no perío

do mínimo de um ano, servem desinteressadamen
te à coletividade c tenham obtido declaração de
Utilidade Pública Municipal."

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

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

Justificação

As entidades declaradas de utilidade pública precisam
comprovar o seu funcionamento ininterrupto no perío
do mínimo de três anos a fim de serem beneficiadas
pela Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada
pelo Decreto n" 50.517, de 2 de maio de 1961. onde
no art. 2", alínea cque diz: c)que esteve em efetivo
e contínuo funcionamento, nos três anos imediatamente
anteriores. com a exata observância dos estatutos.

Entretanto propomos a redução desta comprovação
para um ano de exercício, pois entendemos que para
analisar a vitalidade e a honestidade de propósitos de
uma instituição é suficiente verificarmos sua atuação
junto à comunidade, examinarmos suas referências ca
dastrais e conhecermos os objetivos definidos nos esta
tutos, o que é perfeitamente razoável em 12 meses.

Diante do exposto esperamos contar com o apoio
dos nobres colegas.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. - Deputado
Nelson Seixas.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 91, DE 28 DE AGOSTO DE 1935

Determina regras pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública,

O Presidente da República dos Estados Unidos do
Brasil:

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu san
ciono a seguinte lei:

Art. I' As sociedades civis, as associações e as fun
dações constituídas no País com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade podem ser decla
radas de utilidade pública. provados os seguintes requi
sitos:

a) que adq uiriram personalidade jurídica;
b) que estão. em efetivo funcionamento e servem de

sinteressadamente à coletividade;
c) que os cargos de sua diretoria não são remune

rados.

Art. 2" A declaração de utilidade pública será feita
em decreto do Poder Executivo, mediante requerimen
to processado no Ministério da Justiça e Negócios Inte
riores ou. em casos excepcionais. ex officio.

Parágrafo único. O nome e características da socie
dade, associação ou fundação declarada de utilidade
pública serão inscritos em livro especial. a esse fim desti
nado.

Art. 3" Nenhum favor do Estado decorrerá do títu
lo de utilidade pública, salvo a garantia do uso exclusivo.
pela sociedade. associação ou fundação. de emblemas.
flãmulas, bandeiras ou distintivos próprios, devidamen
te registrados no Ministério da Justiça e a da menção
do título concedido.

Art. 4" As sociedades, associações e fundações de
claradas de utilidade pública ficam obrigadas a apre
sentar todos os anos, exceto por motivo de ordem supe
rior reconhecido, a critério do Ministério de Estado
da Justiça e Negócios Interiores, relação circunstan
ciada dos serviços que houverem prestado à coletivi
dade.

Parágrafo único. Será cassada a declaração de utili
dade pública, no caso de infração deste dispositivo,
ou se, por qualquer motivo, a declaração exigida não
for apresentada em três anos consecutivos.

Art. 5> Será também cassada a declaração de utili
dade pública, mediante representação documentadã.do
Órgão do Ministério Público, ou de qualquer interes
sado, da sede da sociedade, associação ou fundação.
sempre que se provar que ela deixou de preencher qual
quer dos requisitos do art. l'

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 114'da Indepen

dência e 47" da República. - GETÚLIO VARGAS 
Vicente Ráo.

DECRETO N' 50.517,
DE 2 DE MAIO DE 1961

Regulamenta a Lei n' 91, de 28 de ago~to de 1935.
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. decreta:

Art. 1" As sociedades civis, associações e funda
ções, constituídas no País, que sirvam desinteressada
mente à coletividade, poderão ser declaradas de utili·
dade pública, a pedido ou ex officiomediante decreto
do Presidente da República.

Art. 2" O pedido de declaração de utilidade pública
será dirigido ao Presidente da República, por inter
médio do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
provados pelo requerente os seguintes requisitos:

a) que se constitui no País;
b) que tem personalidade jurídica;
c) que esteve em efetivo e contínuo. funcionamento

nos três anos imediatamente anteriores, com a exata
observância dos estatutos;

d) que não são remunerados, por qualquer forma,
os cargos de diretoria e que não distribui lucros, bonifi
cações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou as
sociados, sob nenhuma forma ou pretexto;

e) que, comprovadamente. mediante a apresentação
de relatórios circunstanciados dos três anos de exercício
anteriores à formulação do pedido, promove a educaçãO
ou exerce atividades de pesquisas científicas. de cultura,
inclusive artísticas ou filantrópicas, estas de caráter ge
ralou indiscriminado, predominantemente;

f) que seus diretores possuem folha corrida e morali
dade comprovada;

g) que se obriga a publicar, semestralmente. a de
monstração da receita obtida e da despesa realizada
no período anterior.

Parágrafo único. A falta de qualquer dos documen
tos enumerados neste artigo importará o arquivamento
do processo.

Art. 3> Denegado o pedido, não poderá ser reno
vado antes de decorridos dois anos. a contar da data
da publicação do despacho denegatório.

Parágrafo único. Do denegatório do pedido de de
claraçãO de utilidade pública caberá reconsideração.
dentro do prazo de 130 dias. contados da publicação.

Art. 4" O nome e características da sociedade, asso
ciação ou fundação declarada de utilidade pública serão
inscritos em livro especial que se destinará, também.



· Dezembro de 1989

à averbação da remessa dos relatórios a que se refere
o art. 5'

Art. 5" As entidades declaradas de utilidade públi
ca, salvo motivo de força maior devidamente compro
vada, a critério da autoridade competente, ficam obriga
das a apresentar. até o dia 30 de abril de cada ano,
ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, relatório
circunstanciado dos serviços que houverem prestado
à coletividade no ano anterior.

Art. 6' Será cassada a declaração de utilidade pú
blica da entidade que:

a) deixar de apresentar, durante três anos consecu
tivos, o relatório a que se refere o artigo precedente;

b) se negar a prestar serviço compreendido em seus
fins estatutários;

c) retribuir, por qualquer forma, os membros de sua
diretoria, ou
conceder lucros. bonificações ou vantagens a dirigentes.
mantenedores ou associados.

Art. 7" A cassação da utilidade pública será feita
em processo, instaurado ex officiopelo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, ou mediante represen
tação documentada.

Pa,rágrafo único. O pedido dc reconsideração do
decreto que cassar a declaração de utilidade pública
não terá efeito suspensivo.

Ar!. 8" Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

BrasI1ia, 2 de maio de 1961; 140' da Independência
e 73' da República. - JÂNIO QUADROS - Oscar
Pedroso Horta.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Este projeto altera a Lei n"91, de 28-8-35, que estabe
lece normas para que uma sociedade seja declarada
de utilidade pública, para estabelecer, como condição.
qne a mesma esteja em efetivo funcionamento por um
ano, sirva desinteressadamente à população e tenha
obtido declaração de utilidade pública municipal.

II - Voto do Relator
Quanto às preliminares de admissibilidade do projeto

em exame, nada a objetar. Foram obedecidos os princí
pios constitncionais quanto à competência legislativa
da União (art. 22). ao poder de iniciativa (art. 61. caput)
e às atribuições do Congresso (art. 48. caput).

Quanto ao mérito, entendo que a modificação pro
posta é oportuna e conveniente, merecendo aprovação.
O prazo de um ano, de efetivo funcionamento, é razoã
vel e a prévia declaração da utilidade a nível local,
oferece perfeitas condições para que o pedido possa
ser examinado pela esfera federal.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-o
ção deste Projeto de Lei n" 3.612/89.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 1989. - Depu
tado Adylson Motta, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçãC' do Pro
jeto de Lei n'.' 3.612/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Presidente, João Natal - Vice-Presidente,
Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hé
lio Manhãcs, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ri
beiro, Michel Temer. Aloysio Chaves, Dionísio Hage,
Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz,
Jorge Hage, Gerson Percs, Doutel de Andrade. Bene
dicto Monteiro. José Genoíno, José Maria Eymael.
Marcos Formiga. Aldo Arantes. Roberto Freire, Nilson
Gibson. Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Via
nna. Rosário Congro Neto. Sérgio Spada, Theodoro
Mendes. Tito Costa. Messias G6is, Ney Lopes, Oscar
Corréa. Juarez Marques Batista. Sigmaringa Seixas.
Ibrahim Abi-Ackel. Sílvio Abreu. Roberto Torres.
Afrísio Vieira Lima, Aluízio Campos, Alcides Lima,
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Adylson Motta, Jesus Tajra, Rodrigues Palma e Gon
zaga Patriota.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Adylson
Motta, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 3.621·A, DE 1989
(Do SI. Tadeu França)

Revoga a Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de
1988, que dispõe sobre a cobrança de pedágio nas
rodovias federais e dá outras providências; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 3.621, de 1.989, tendo anexado
os de n's 4.158/89 e 4.270/89,. a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica revogada a Lei n' 7.712, de 22 de de

zembro de1988, que dispõe sobre a cobrança de pedágio
nas rodovias federais e dá outras providências.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

A lei que intentamos revogar impõe uma bitributação
ao contribuinte. isto é, ele é obrigado a pagar duas
vezes pela mcsma coisa: pela utilização de rodovidas
federais. O montante arrecadado destina-se à conser
vação das estradas rodoviárias utilizadas. O brasileiro,
na espécie, está pagando duas vezes para não vcr as
rodovias federais conservadas, apesar de estar pagando,
além do IPVA, a taxa de pedágio para uma manutenção
até agora inexistente.

A Federação das EmpfE,sas de Transporte de Carga
do Rio Grande do Sul obteve, na Justiça Federal, limi
nar que a desobriga de comprar e usar os selos. A
dccisão do Juiz da 5 Vara Federal - Luís Dória Fur
quim - aceitou a fundamentação das empresas de que
o selo pedágio é inconstitucional por caracterizar uma
bitributação (já existe o Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - cobrado pelos Esta
dos).

O cidadão brasileiro deve ser respeitado em seus di
reitos. Não estamos ainda no Reino de Avilan, onde
o regimc corrupto que o dirige instituiu a obrigato
riedade de os cavalos só poderem circular portando

'inn selo-pedágio na testa.
Mesmo qne se comidcrc o selo-pedágio como taxa

e não como imposto. há desrespeito ao princípio da
divisibilidade, ou seja, a cobrança deve ser proporcional
ao uso. No entanto, o selo-pedágio cobra valor fixo,
independentemente do percurso de estrada federal utili
zado por cada veículo. Fere, ainda, o princípio constitu
cional da isonomia, quando trata coisas desiguais com
igualdade: o valor é o mesmo, independente de se usar
uma ou cinqüenta vezes por mês as rodovias federais.

A Federação das Empresas de Transporte de Carga
foi a primeira entidade no País a denunciar a ilegalidade
e a inconstitucionalidade do novo imposto criado pelo
Governo Federal, antes mesmo de sua adoção.

A propriedade de um veículo automotor já é fato
gerador de nm imposto, o IPVA, e quc princípios consti
tucionais seculares proíbem, neste País, duas cobranças
sobre uma mesma fonte.

A instituição do selo-pedágio é medida quc evidencia.
não bastassem outros exemplos, o grau de irraciona
Iidade. de violência contra o contribuinte, de defor
mação burocratizante e de ilegitimidade política a que
chegou o poder público brasileiro. Constitui mais uma
fórmula criada para transferir à sociedade os custos
da incompetência e da incúria na gestão das verbas
públicas.

Sem a contrapartida de austeridade. rigor e morali
dade na administração Federal, a criaçáo do imposto
foi uma decisão injustificável e absolutamente carente
de legitimidade. É irrealidade e contra-senso de uma
mentalidade administrativa que parece deliberadamen
te voltada para dificultar ao máximo a vida do cidadão
e para arrancar-lhe, da forma mai~ tortuosa e casuística
possível, os recursos que irresponsavelmente desper
diça.
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Por outro lado, a Lei n' 7.712, que pretendemos revo
gar, violenta o ar!. 154, inciso I, da nova Constituição
Fedcral, quc veda à União a criação de novo imposto
que tenha base de cálculo ou fato gerador próprios
de imposto já previsto na Constituição.

Destarte, princípios constitucionais estão sendo feri
dos e os usuários de nossas rodovidas federais não estão
sendo respeitados.

Com base nesses degradantes fatos que tanto eno
doam nossa cultura jurídica, pessoas físicas e jurídicas
rebelam-se a cada dia contra a obrigatoriedade do uso
do auto-selo impetrando mandados de segurança e ob
tendo, facilmente, garantia judicial para o não cumpri
mento da famigerada, inoportuna e irracional lei. Exis
tem, por todo o País, inúmeras campanhas para sua
revogação. Milhares e milharcs de carros são multados
diuturnamente, significando altíssimas arrecadações e
as estradas continuam esburacadas e sem qualquer con
servação, um verdadeiro escárnio contra os direitos do
cidadão.

Apesar da arrecadação do selo-pedágio ter sido inicia
da em março, o produto dessa arrecadação foi aplicado
pelo Governo Federal na ciranda financeira. Não se
utilizou. até agora, nenhum centavo, na manutenção
das rodovias federais. Há ainda a ressaltar que. em
abril último, o DNER arrecadou 26 milhões de cruzados
novos com o sclo-pedágio e recolheu 139 milhóes de
cruzados novos com a aplicação de multas. O povo,
efetivamente, não concorda com o auto-selo. Na primei
ra quinzena de maio, a venda de selos atingiu a cifra
de NCz$ 11 milhões e as multas chegaram a NCz$ 203
milhões.

O selo-pedágio surgiu por insistência do Ministro dos
Transportes e foi considerado inconstitucional pelo
Consultor-Geral da República. Os 323 advogados do
Ministêrio dos Transportes estimularam o Ministro a
desobedecer o Consultor-Geral. Assim, estamos vendo
o Governo cobrar um imposto que não tem o direito
de receber. .

Muitas vezes mais elevada que a arrecadação do selo
foi a arrecadação do IPVA, que é especificamente para
a conservação de estradas, e ningném sabe onde foi
parar o dinheiro. Nos governos anteriores - antes dp
IPVA receber aumento de 300 por cento, o que ocorreu
neste ano - ele servia para construir e conservar estra
das. Hoje, não serve sequer para a manutenção, e cres
ceu muitas vezes com o número de carros postos em
circnlação dinturnamente.

Por inconstitucionalidade - fere inúmeros disposi
tivos da Constituição Federal. e por injuridicidade. fere
os princípios constitucionais da divisibilidade e da isono
mia, encarecemos aos ilustres pares a revogação da lei
que recomendamos.

Sala das Sessões, de de 1989. - Depu-
tado Tadeu França.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PER

MANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1.988

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tribut:irio Nacional

SEÇÃO UI
Dos Impostos da União

Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previs

tos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos
e não tenham fato gerador ou base de cálculo pr6prios
dos discriminados nesta Constituição;
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TABELA DE VALORES

(TABELA ANEXA À LEI N' 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988)

Ano de 1989 - Sistema de pedágio mensal
com discriminação por idade

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias
Federais, e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. l' Esta lei disciplina a cobrança de pedágio

pela utilização de rodovias federais, pontes e obras de
arte especiais que as integram.

Art. 2' Contribuinte do pedágio é o usuário de ro
dovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).

Art. 3' O montante calculadao para ser arrecadado
com o pedágio não poderá ultrapassar ao necessário
para conservar as rodovias federais, tendo em vista o
desga~te que os veículos automotores, utilizados no trá
fego, nelas provocam, bem como adequação dessas ro·
dovias às necessidades de segurança do trânsito.

Parágrafo único. Fica aprovada a tabela anexa de
valores do pedágio, para o exercício de 1989, que será
anualmente ajustada na Lei de Diretrizes Orçamcn
tárias.

Art. 4' A forma de cobrança será disciplinada em
regulamento da presente lei, nos termos do inciso IV
do art. 84 da Constituição.

Parágrafo único. Os postos vendedores de combus
tíveis poderão scr utilizados·como pontos de venda dos
bilhetes de pedágio.

Art. 5' Quando o veículo for encontrado trafegan·
do em rodovia federal sem o comprovante do paga
mento do pedágio ou fora do período de tolerância
de três dias de sua validade, o usuário sujeitar-selá
ao recolhimcnto de seu valor, acrescido de multa equi
valente a 100% (cem por cento), calculada sobre o valor
atualizado.

§ l' O disposto neste artigo não será aplicável cm
trecho de rodovia federal que se encontre sob jurisdição
do Estado ou do Município, ou em trecho situado no
perímetro urbano do Município onde o veículo cstcja
licenciado.

§ 2' (Vetado)
Art. 6\' O produto da arrecadação somente poderá

ser aplicado no custeio de despesas com a execução
dos serviços de que trata o art. 3' supra, previstos nos.
orçamentos anuais ou em créditos adicionais.

§ I' No exercício de 1989 e até o montante dispo-
nível, a aplicação atenderá aos seguintes programas:

-Conservação 22%
- Restauração/Melhoramento , 50%
-Adequação de Capacidade 20%
- Operação do Sistema 8%
§ 2" Em qualquer hipótese, é vedada a aplicação

dos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.

Art. 7" A implantação, pelo Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nes
ta lei, implicará suspensão do atualmentc exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodovias
federais.

Art. 8' Os recursos provenientes do pedágio serão
recolhidos através do Tesouro Nacional, como receita
orçamentária da União, nos termos do Decreto-Lei n'
1.755, de 31 de dezembro de 1979.

Art. 9' O Poder Executivo baixará as normas quc
se façam necessárias à execução desta lei.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

tração financeira que teria sido própria para que os
primeiros recursos arrecadados, dentro do nosso siste
ma inflacionado, não .perdessem seu valor mesmo antes
das primeiras aplicações.

É o motivo pelo qual propomos, antes que a socie
dade aprove a desobediência civil, até a Polícia Rodo
viária, que já se dispõe a não atender à lei esvaziada.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1989. -Deputado
Victor Faccioni.

4 6,00 2,00

ou mais 8,00 2,66

1 1,00 0,33
2 3,00 1,00
3 4,00 1,33

Valor em OTN Mensal

N.o de eixos 0-7* >7*
2 0,50 0,17
2 1,00 0,33

2 2,00 0,67
3 5,00 1,66

§ 1'1 O disposto neste artigo não será aplicável em
trecho de rodovia federal que se encontre sob jurisdição
do Estado ou do Município, ou em trecho situado no
perímetro urbano do Município onde o veículo esteja
licenciado.

§ 2' (VETADO).
Art. 6' O produto da arrecadação somente poderá

ser aplicado no custeio de despesas com a execução
dos serviços de que trata o art. 3' supra, previstos nos
orçamentos anuais ou em créditos adicionais.

§ l' No exercício de 1989 e até o montante dispo-
nível, a aplicação atenderá aos seguintes programas:

- Conservação 22%
- Restauração/Melhoramento 50%
- Adequação de Capacidade 20%
- Operação do Sistema 8%
§ 2' Em qualquer hipótese, é vedada a aplicação

dos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.

Art. 7' A implantação, pelo Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nes
ta lei, implicará suspensão do atualmente exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodovias
federais.

Art. 8' Os recursos provenientes do pedágio serão
recolhidos através do Tesouro Nacional, como receita
orçamentária da União, nos termos do Decreto-Lei n'
1.755, de 31 de dezembro de 1979.

Art. 9' O Poder Executivo baixará as normas que
se façam necessárias à execução desta lei.

Art. 10. Esta lei cntra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988; 67' da Indepen

dência e 100" da República. - JOSÉ SARNEY - José
Reinaldo Carneiro Tavares.

PROJETO DE LEI N" 4.158, DE 1989
(Do Deputado Victor Faccioni)

Extingue o selo-pedágio.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.621, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Revogue-se a Lei n' 7.712, de 12 de dezem

bro de 1988.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.

Justificação

A sociedade já está extinguindo o selo-pedágio antes
mesmo que isso se faça pelos meios legais, uma medida
que o próprio Ministro dos Transportes, em recente
declaração à imprensa, reconhece ter sido um erro,
pois não gera recursos suficientes nem administráveis
de modo racional para o fim a que se propõe: a conser
vação das estradas.

Foi criado intempestivamente, sem a mobilização so
cial que se fazia necessária c sem o suporte de adminis-

6

D,!scdção
Motocicleta
Automóvel, Cam~nhonete, Furgão
Onibus e Caminhão Leves
Onibus e Caminhão Médios
Onibus e Caminhão Pesados
Semi-Rebo;]Ue
Onibus ou Caminhão Pesados
Semi-Reboque 5

7 Trailer
8 Trailer
9 Trailer

Ano de fe.brlce.çAo.

Categoria
1
2

3
4
5

LEI N" 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias
Federais e dá outras providências.

O Presidente da República: Faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l' Esta lei disciplina a cobrança de pedágio
pela utilização de rodovias federais, pontes e obras de
arte especiais que as integram.

Art. 2' Contribuinte do pedágio é o usuário de ro
dovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).

Art. 3° O montante calculado para ser arrecadado
com o pedágio não poderá ultrapassar ao necessário
para conservar as rodovias federais, tendo em vista o
desgaste que os veículos automotores, utilizados no trá
fego, nelas provocam, bem como a adequação dessas
rodovias às necessidades de segurança do trânsito.

Parágrafo único. Fica aprovada a tabela anexa de
valores do pedágio, para o exercício de 1989, que será
annalmente ajustada na Lei de Diretrizes Orçamen
tárias.

Art. 4' A forma de cobrança será disciplinada em
regulamento da presente lei, nos termos do inciso IV
do art. 84 da Constituição.

Parágrafo único. Os postos vendedores de combus
tíveis poderão ser utilizados como pontos de venda dos
bilhetes de pedágio.

Art. 5' Quando o veículo for encontrado trafegan
do em rodovia federal sem o comprovante do paga
mento do pedágio ou fora do período de tolerância
de três dias de sua validade, o usuário sujeitar-se-á
ao recolhimento de seu valor, acrescido de multa equi
valente a 100% (cem por cento), calculada sobre o valor
atualizado.

LEI N' 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Parte vetada pelo Presidente da República e mantida
pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transfor
mou na Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de 1988, que
"dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias Fe
derais e dá outras providências", na parte referente
ao § 2' do art. 5'

O Presidente do Senado Federal:
Faço saber que o Congresso Nacional manteve, e

eli, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal,
promulgo a seguinte parte da Lei n' 7.712, de 22 de
dezembro de 1988:

"Art. 5' .
§. 2' Ato do Ministro dos Transportes, em 60

dias, definirá os trechos considerados urbanos em
eada Estado, para efeito do disposto neste artigo."

Senado Federal, em 12 de abril de 1989. - Nelson
Carneiro.
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Art. 11. Revogam-se-as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988.; 167'! da Indepen:

dência e 100' da República. - JOSE SARNEY - Jose
Reinaldo Carneiro Tavares.

PROJETO DE LEI N' 4.270, DE 1989
(Do Sr. Antônio Salim Curiati)

Revoga a Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de
1988, que "dispõe sobre a cobrança de pedágio nas
rodovias federais e dá outras providências".

(Apense·se ao Projeto de Lei n' 3.621/89.)

Ó Congresso Nacional decreta:
. Art. l' Fica revogada a Lei n' 7.712, de 22 de de

zembro de 1988, que "dispõe sobre a cobrança de pedá
gio nas rodovias federais e dá outras providências:

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

A Lei n" 7.712, de 1988, instituiu a cobrança de pedá
gio pela utilização de rodovias federais, pontes e obras
de arte que as integram.

Este pedágio foi criado com a finalidade de se arreca
dar recursos visando a conservação das rodovias, com
preendendo as atividades de manutenção, restauração,
melhoramento e adequação de capacidade, da via con
servada, bem como à necessidade da segurança de trân
sito.

Embora a medida tenha sido adotada recentemente,
contra ela já se insurgiram motoristas de todo o País.
Liminares têm sido concedidas permitindo o tráfego
de veículos sem o chamado "selo-pedágio".

A aquisição deste selo é um dos maiores transtornos
'enfrentados pelo cidadão. Todo mês ele é obrigado
a entrar em fila, suportar um atendimento lento, para
ter o direito de viajar sem risco de ser punido.

Entre os principais argumentos levantados contra a
cobrança do selo-pedágio podemos citar:

1. a medida é inconstitucional pois configura uma
bitributação. Os próprietários de veículos já pagam o
IPVA e estão, no momento, pagando duas taxas sobre
o mesmo fato gerador;

2. a validade do selo apenas durante o "mês calen
dário" é injusto, porque enquanto alguns adquirentes
o utilizam efetivamente por todo o mês, outros apenas
por um dia;

3. enquanto uns utilizam quilômetros e quilômetros
de rodovias, outros, pagando a mesma quantia, usam
apenas pequenos trechos;

-4. não são encontradas razões que justifiquem o
carro mais novo pagar mais que os carros mais velhos,
visto que o desgaste que provocam nas rodovias é o
mesmo.

Em março deste ano, o jornal O Estado de S. Paulo
publicou o seguinte comentário sohra a instituição do
"selo-pedágio".

"A instituição do selo-pedágio é uma medida
que evidencia - não bastassem outros exemplos
- o grau de irracionalidade. de violência contra
o contribuinte, de deformação burocratizante e de
ilegitimidade política a que chegou o poder público
brasileiro. É mais uma fórmula criada pelo governo
federal para transferir à sociedade os custos da
incompetência e da incúria na gestão das verbas
públicas. De fato, o Estado parece capaz de sup.e
rar-se nos próprios virtuosismos de imaginação
sempre que se trata de obter, da sociedade, novos
recursos para prolongar seu festival de desperdí
cios. Sem a contrapartida de austeridade, rigor e
moralidade na administração federal, a criação do
imposto é uma decisão injustificável, absolutamen
te carente de legitimidade.

Intolerável por seus' vícios de origem, o selo-pe
dágio é confuso e injusto em sua aplicação... "

Além de ter provocado revolta em vários setores da
sociedade, a cobrança do selo-pedágio trouxe preocu
pação também para a Càmara Municipal de Penápolis,
no Estado de São Paulo, que aprovou requerimento
do Vereador Cláudio Gomes Dias solicitando ao Presi
dente da República e ao Ministro dos Transportes "estu
dos a fim de se alterar a forma de cobrança do pedágio
nas rodovias federais, de sorte que se cobre com maior
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eqüidade. proporcionando a cobrança à utilização efc:
tiva".

As estradas estão, na realidade, em péssimo estado
de conservação e sendo a causa de muitos acidentes.
Contudo, a cu1pa desta situação não é dos motoristas
que já pagam impostos com essa finalidade. Há que
se reconhecer que o problema reside na má adminis
tração dos recursos.

Por essas razões, consideramos que se faz urgente
a revogação da Lei n" 7.712, de 1988.

Sala das Sessões, - Deputado Antônio Salim
Curiati.

LEGISLAÇÃO CITADA. .t)NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias
Federais e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu

sanciono a seguinte lei:
Art. l' Esta lei disciplina a cobrança de pedágio

pela utilização de rodovias federais, ppntes e obras de
arte' especiais que as integram.

Art. 2' Contribuinte do pedágio é o usuário de ro
dovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).

Art. 3' O montante calculado para ser arrecadado
com o pedágio não poderá ultrapassar ao necessário
para conservar as rodovias federais, tendo em vista o
desgate que os veículos automotores, utilizados no trá
fego, nelas provocam, bem como a adequação dessas
rodovias às necessidades de segurança do trânsito.

Parágrafo único. Fica aprovado a tabela anexa de
valores do pedágio, para o exercício de 1989, que será
anualmente ajustada na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 4' A forma de cobrança será disciplinada em
regulamento da presente lei, nos termos do inciso IV
do art. 84 da Constituição.

Parágrafo único. Os postos vendedores de combus
tíveis poderão ser utilizados como pontos de venda dos
bilhetes de pedágio.

Art. 5' Quando o veículo for encontrado trafegan
do em rodovia federal sem o comprovante do paga
mento do pedágio ou fora do período de tolerância
de três dias de sua validade. o usuário sujeitar-sc-á
ao recolhimento de seu valor, acrescido de multa equi
valente a 100% (cem por cento), calculada sobre o valor
atualizado.

§ l' O disposto neste art. não será aplicável em
trecho de rodovia federal que se encontre sob jurisdição
do Estado ou do Município, ou em trecho situado no
perímetro urbano do Município onde o veículo esteja
lecenciado.

§ 2' (Vetado.)
Art. 6' O produto da arrecadação somente poderá

ser aplicado no custeio 'de despesas com a execução
dos serviços de que trata o art. 3' supra, previstos nos
orçamentos anuais ou em créditos adicionais.

§ l' No exercício de 1989 e até o montante dispo
nível, a aplicação atenderá aos seguintes programas:

-Conservação , 22%
- Restauração/Melhoramento , 50%
- Adequação de Capacidade 20%
- Operação do Sistema 8%

§ 2' Em qualquer hipótese, é vedada a aplicação
dos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.

Art. 7" A implantação, pelo Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nes
ta lei, implicará suspensão do atualmente exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodovias
federais,

Art'. 8' Os recursos provenientes do pedágio serão
recolhidos através do Tesouro Nacional, como receita
orçamentária da União, nos termos do Decreto-Lei n°
1.755, de 31 de dezembro de 1979.
~ Art. 9' O Poder Executivo baixará as normas que
se façam necessárias à execução desta lei.
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Art. 10. Esta lei ~ntra em vigor na data de sua
publicação.

Art. I L Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 19S8; 167" da Inde

pendência e 100" da República. - JÓSÉ; SARNEY 
José ReinaldO Carneiro Tllvares.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃ0

I - Relatório

Determina o projeto citado, seja revogada a Lei n'
7.712, de 22 de dezembro de 1988, que alterou a legisla
ção sobre pedágio nas rodovias federais.

A iniciativa que, nos termos regimentais, está justifi
cada, deverá, conforme despacho presidencial, ser apre
ciada por esta e pelas Comissões de Transporte e de
Finanças.

É o relatório.

II - Voto do Relator

É da tradição constitucional brasileira que os tributos
só possam ser cobrados no exercício financeiro seguinte
ao de sua instituição, o que nos leva a crer só devam
por idêntico fundamento, ser suprimidos com igual ca·
rência, por isso que' a receita deles decorrente já cQnsta
da lei orçaJ,llentária.

Assim entendendo o voto, nos termos do art. 32,
UI, a, de nossa lei interna, é pela inadmissibilidade
do Projeto de Lei n" 3.621, de 1989.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Depu
tado Costa ·Ferreira, Relator.

In - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemnete pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 3.621189, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Hélio Manhiies, Josê Du
tra, Harlan Gadelha. Leopaldo Souza; Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Fer
raz, Horge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de
Andrade, Sílvio Abreu. Benedicto Monteiro, Roberto
Torres, José Genoíno, José Maria Eymael. Marcos For
miga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Li
ma, Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima. Adyl
son Motta, Gonzaga Patriota e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Costa Fer
reira, Relator.

PROJETO DE LEI
N" 3.656·A, DE 1989

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 531/89

Dispõe sobre a extinção de recursos ex officio;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela constitucionalidade, jnridicidado,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n" 3.656. de 1989. a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica extinto o recurso ex officio previsto nos

arts. 574, incisos I e II, e 746 do Código de Processo
Penal e no art. 7' da Lei n" 1.52 L de 26 de dezemnr<l
de 1951.

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N" 1.521.
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Altera dispositivos da legislal;ão vigente sobre cri
mes contra a economia popular..

Art. 1" .
Art. 7' Os juízes recorrerão de ofício sempre que

absolverem os acusados em processo por crime contra
a economia popular ou contra a saúde pública. ou quan
do determinarem o arquivamento dos autos do respec
tivo inquérito policial.

Art. 8" Nos crimes contra a salÍde pública. os exa
mes periciais serão realizados. no Distrito Federal. pelas
repartições da Secretaria Geral de Saúde e Assistência
e da Secretaria da Agricultura. Indústria e Comércio
da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames Periciais
do Departjlmento de Segurança Pública e nos Estados
e Territórios pelos serviços congêneres. valendo qual
quer dos laudos como corpo de delito.

MENSAGEM N° 531, DE 1989
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional

Nos termos do art. 61 da Constituição. tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias. acompanhado dc exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado da Justiça. o anexo projeto de lei
que "dispõe sobre a extinção de recursos ex omeio".

Brasília. 15 de setembro de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSISEAL N' 169. DE 14
DE SETEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Excelentíssimo Senhor Presidente da ReplÍblica
Tenho a honra de submeter à elevada consideração

de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que dispõe
sobre a extinção do recurso ex omeio previstos nos arts.
574. incisos I e 11. do Código de Processo Penal. e'
no art. 7" da Lei n'! 1.521, de 26 de dezembro de 1951.

2. O referido projeto decorre de proposição do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
deste Ministério. baseada na seguinte justificativa:

"1-Trata-se de proposição originária, partida
do ilustrado Presidente deste Conselho. Doutor
João Benedicto de Azevedo Marques. Tem por
objetivo a extinção do rccurs~ de ofício (ou ex
omcio, ou obrigatório) previsto na legislação pro
cessual.

2 - O recurso de ofício está disciplinado no Có
digo de Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.689, de
3 de outubro de 1941) nos arts. 574, e seus incisos,
com referência à parte final do art. 411, c 746.

Também está previsto no art. l' da Lei n' 1.521,
de 26 de dezembro de 1951 (crimes contra a econo
mia popular, com referência aos crimes contra a
saúde pública.)

a) CPP, art. 574: "Os recursos serão voluntá
rios, excetuando-se os seguintes casos, em que dé
verão ser interpretados, de ofício pelo Juiz:

I - da sentença que conceder habeas corpus;
II - da que absolver desde logo o réu com funda

mento na existência de circunstância que .. exclua
o crime ou isente o réu de pena, nos termos do
art. 411".

b) CPP, art. 411: "O Juiz absolverá desde logo
o réu, quando se convencer da existência de cir
cunstância que exclua o crime ou isente de pena
o réu, recorrendo, de ofício. de sua decisão ... "

c) CPP, art. 746: "Da decisiío que conceder a
reabilitação haverá recurso de ofício".

d) Lei n' 1.521, de 26-12-1951 - art. 7': "Os
Juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem
os acusados em processo por cricne contra a econo
mia popular ou contra a saúde pública, ou quando
determinarem o arquivamento dos autos do respec
tivo inquérito policial" .

"A medida, ao lado dc aliviar encargos dc Tribu
nais, não motivará prejuízo qualquer a interesse

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

da melhor distribuição da Justi"a pois' envolvidos
a Magistratura. o Ministério PlÍblico e o exercício
do direito de defesa, por garantias constitucionais.

O recurso de ofício foi afastado nos anteprojetos
de Código de Processo Penal, elaborados sob a
orientação do Professor José Frederico Marques.
prosseguindo a orientação presente no Projeto de
Lei n" 175/84, do novo Código de Processo Penal.
de iniciativa do Governo.

Prevendo o Código de Processo Penal recurso
do representante do Ministério Público em oposi
ção à sentença que concede habeas corpus, (art.
574. I, combinado com o art. 581, X), opinamos
pelo afastamento do recurso d~ ofício na esfera
processual penal."

3. À vista de tais considerações, não tenho dúvida
de que a lei projctada irá contribuir para o aperfeiçoa
mento da Justiça Penal brasileira.

Com protestos de profundo respei':o. - J. Saulo Ra·
mos, Ministro da Justiça.
Aviso n' 600-SAP

Em 15 de setembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. acompanhada de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça. relativa a projeto
de lei que "dispõe sobre a extinção de recursos ex offi
cio" •

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Ministro
Chefe do Gabinete Civil - Interino.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n'! 3.656, de 1989, originário do
Poder Executivo. determina a extinção do recurso ex
officio previsto nos artigos 574, in~isos I e II e 746
do Código de Proces,;D Penal e o artigo 7' da Lei n'
1.521, de 26 de dezembro de 1951.

O recurso de ofício está disciplinaClo no Código de
Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.689, dc 3 de outubro
de 1941), nos artigos 574, e seus incisos, com referência
à parte final do artigo 411, e, 746.

Também está previsto no artigo l' da Lei n' 1.521,
de 26 de dezembro de 1951 (crimes contra a economia
popular com referência aos crimes ;ontra saúde pú
blica.)

"Art. 574. Os recursos serão voluntários. ex
cetuando-se os seguintes casos, em que deverão
ser interpostos, de ofício, pelo Juiz:

I - da sentença que conceder habeas corpus;
II - da que absolver desde logo o réu com funda

mento na existência de circunstância que exclua
o crime ou isente o réu de pena, nos termos do
art. 411."

"Art. 411. O Juiz absolverá ·jesde logo o réu,
quando se convencer da existência de circunstância
que exclua o crime ou isente de pena o réu (arts.
17,18,19, 22e24, § 1'. Código Penal), recorrendo,
de ofício, de sua decisão... "

"Art. 746. Da decisão que conceder a reabili
tação haverá recurso de ofício."

Lei n' 1.521. de 26 de dezembro de 1951 - art.
7' - "Os Juízes recorrerão de ofício sempre que
absolverem os acusados em proce,so por crime con
tra a economia popular ou contra a saúde pública,
ou quando determinarem o arquivamento dos au
tos do respectivo' inquérito policial."

A medida, ao lado de aliviar encargos de Tribunais,
não motivará prejuízo qualquer a interesse da melhor
distribuição da Justiça pois envolvidos a Magistratura.
o Ministério Público e o exercício do direito de defesa,
por garantias constitucionais.

Os projetos de Código de Processo Penal submetidos
ao exame do Congresso Nacional eliminam o referido
recurso de ofício, nÇls termos dos ensinamentos há al-
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guns anos professados pelo Professor José Frederico
Marques. .

A idéia do presente projeto partiu do Conselho Na
cional de Polícia Criminal e Penitenciária. do Ministério
da Justiça, e foi encaminhada à Presidência da Repú
blica por seu ilustre Presidente, Dr. João Benedicto
de Azevedo Marques.

H - Voto do Relator

O projeto é constitucional. jurídico e está vazado
em boa técnica legislativa. razão pela qual opinamos
por sua aprovação.

Também quanto ao mérito, somos de parecer que
a Comissão deve acolhê-lo por inteiro.

Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. - Ibrahim
Abi-Ackel, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
em reunião ordinária plenária rcalizada hoje. opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 3.656/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer. Aloysio Chaves. Dionísio Hage, Eliézer
Moreira. Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge
Hage, Gerson Peres. Doutel de Andrade, Benedicto
Monteiro, José Genoíno. José Maria Eymael. Marcos
Formiga. Aldo Arantes, Roberto Freire, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Tito Costa, Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Cor
rêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Ibra
him Abi-Ac~eI. Sílvio Abreu, Roberto Torres, AfTísio
Vieira Lima, Aluízio Campos. Alcides Lima, Adylson
Motta, Jesus Tajra, Rodrigues Palma e Gonzaga Pa
triota.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, Relator.

PROJETO DE LEI
N" 3,707.A, DE 1989

(Do Sr. Jorge Leite)

Torna obrigatória campanha de saúde pública
contra as doenças 'transmissíveis pelos cães; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça c
Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 3.707, de 1989, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Ministério da Saúde obrigado a in

cluir, em seu programa de saúde pública, campanha
anual contra as doenças transmissívcis pclos cães.

Art. 2' A campanha estabelecida pelo artigo ante
rior incluirá:

a) vacinação dos animais contra a raiva e outras
doenças transmissíveis ao homem;

b) conscientização da população sobre os riscos a
que está exposta pela convivência com os cães;

c) orientação às comunidades, quanto à solução sa
neadora para dejetos caninos.

Art. 3' Os rccursos necessários para a execução
desta lei constarão do Orçamento Fiscal da União, da
dotação do Ministério da Saúde, rubrica Controle de
Doenças Transmissíveis.

Art. 4' Esta Ici entra em.vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Além da raiva, doença universalmente conhecida co
mo transmissível por animais. especialmente pelo cão,
outras estão sendo identificadas como de igual origem.

A literatura médica atual, em seus estudos sobre a
contaminação de seres humanos; espccialmcnte as
crianças, conclui que são graves os perigos de contami
nação a partir das enterobactérias caninas, qúe acontece
tanto por via direta (mão - boca ou mão - órgãos
genitais) ou indireta fpoeira, vento. alimentos, objetos
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pessoais, etc.). Levantamentos recentes dos principais
agentes das infecções humanas identificam como um
dos principais deles as enterobactérias encontradas nas
feses dos cães urbanos, em face da semelhança de sua
flora iniestinal com a do homem, com alguns tipos de
germes que podem sobreviver até um ano em fezes
ressecadas.

Para que se possa ter idéia dá importância e da gravi
dade de tais dados, basta dizer que estatísticas da litera
tura médica nacional informam a existência de aproxi
madamente 585.000 (quin.hentas e oitenta e cinco mil)
meninas e 214.000 (duzentos e quatorze mil) meninos,
em nosso País, com incidência de infecção urinária,
com vultoso número de candidatos a apresentar uremia.
'E está comprovado que a quase totalidade de infecções
uriJ}árias são causadas por bactérias intestinais.

E indiscutível que os gastos com a profilaxia de doen
ças, particularmente as infecciosas, são infinitamente
menores que os dispêndios com a medicina curativa.
Assim, o objeto deste projeto de lei, além de criar
hábitos higiênicos no trato com animais e evitar a conta
minação humana, diminuirá significativamente os gas
tos com doenças, que poderão ser evitadas com a execu
ção das campanhas aqui tornadas obrigatórias.

Sala das Sessões, 13 de setcmbro de 1989. - Jorge
Leite, Deputado Federal.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I e 11 - Relatório e
Voto do Relator

Este projeto obriga o Ministério da Saúde a incluir,
em seu programa de saúde pública, campanha anual
contra as doenças transmissíveis por cães, que incluirá
vacinação dos animais e orientação às comunidades.

Data venia, a matéria desta proposição é daquelas
que a Constituição Federal reservou à exclusiva inicia
tiva do Presidente da República (art. 61, § 1", letra
e).

Pelo exposto, voto pela inconstitucionalidade deste
Projeto de Lei n" 3.707/89.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 1989. - Depu
tado Adylson Motta, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 3.707/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes ~ Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Presidente, João Natal - Vice-Presidente,
Arnaldo Moraes, Hélio Manhães, José Dutra, Harlan
Gadelha. Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro, Michel Te
mer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins,
Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves, Dio
nísio Hage, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Mes
sias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Horácio Ferraz,
Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Sei
xas, Gerson Peres, lbrahim Abi-Ackel, Doutel de An
drade, Sílvio Abreu, Benedicto Monteiro, Roberto Tor
res, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos Formi
ga, Aldo Arantes, Roberto Freire, Afrísio Vieira Lima,
Aluízio Campos, Jesus Tajra, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Rodrigues Palma e Carlos
Vinagre.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Adylson
Motta. Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 3.816-A, DE 1984
(Do Sr. Floriceno Paixão)

Dispõe sobre as férias do professor de estabele
cimento particular de ensino; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
Inconstitucionalidade e injuridicidade.

(Projeto de Lei no' 3.816. de 1984. a que se refere
o parecer.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" As férias dos professores cios estabeleci

mentos particulares de ensino de l' e 2' graus serão
coletivas, com duração inínima de vinte dias ininter
ruptos, concedidas e gozadas obrigatoriamente no mês
de julho de cada ano.

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto é sugerido pelo Dr. Fernando
Cartaxo, Consultor Jurídico da Federação Interestadual
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do
Rio de Janeiro. Sua justificação está vazada nos seguin
tes termos:

"A Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de
l' e 2" graus, Lei n" 5.692, de 11 de agosto de
1971:

Ar!. 11. O ano e o semestre letivos, indepen
dentemente do ano civil, terão, no mínimo. 180
e 90 dias de trabalho escolar efetivo. respectiva
mente, excluído o tempo reservado às provas finais,
caso estas sejam adotadas.

§ l' Os estabelecimentos de en,ino de l' e 2'
graus funcionarão entre os períodos letivos rcgu
lares para, além de outras atividades. proporcionar
estudos de recuperação aos alunos de aproveita
mento insuficiente e ministrar, em caráter inten
sivo, disciplinas, áreas de estudos e atividades pla
nejadas com duração semestral. bem como desen
volver programas de aperfeiçoamento de profes
sores e realizar cursos especiais de natureza suple
tiva.

§ 2' Na zona rural o e.stabelecimento poderá
organizar os períodos letivos, com prescrição de
férias nas épocas de plantio e colheita de safras,
conforme plano aprovado pela competente autori
dade de ensino."

A Consolidação das Leis elo Trabalho. Decreto-Lei
n'·' 5.452 de l' de maio de 1943:

"Ar!. 322. No período de exames e no de fé
rias será paga mensalmente aos professures remu
neração correspondente à quantia a eles assegu
rada, na conformidade dos horários, durante o pe
ríodo de aulas.

§ 1" ..
§ 2' No período de férias não se poderá exigir

dos professores outro serviço senão o relacionado
com a realização de exames."

Ainda o mesmo diploma legal:

"Art. 129. Todo empregado terá direito
anualmente ao gozo de um período de férias, sem
prejuízo da remuneração.

Art. 130. Após cada período de 12 (doze) me
ses de vigência do contrato de trabalho, o empre
gado terá direito a férias na seguinte proporção:

1-30 (trinta) dias corridos, quando não houver
faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

11 -24 (vinte e quatro) dias corridos, quando
honver tido de 6 (seis) a 14 (qnatorze) faltas;

IH - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver
tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV -12 (doze) dias corridos, quando houver ti
do de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas."

A Súmula n' 10, do Egrégio Tribunal Superior do
Trabalho:

"É assegurado aos professores o pagamento dos
salários no período de férias escolares. Se despe
dido sem justa causa, ao terminar o ano letivo ou
no curso dessas férias, faz jns aos referidos salá
rios."

Novamente. de volta à Lei n' 5.692. de 11 de agosto
de 1971:

"Ar!. 37. A admissão e a carreira de profes
sores e especialistas, nos estabelecimentos particu-
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lares de ensino de l' e 2' graus. obedecerão às
disposições específica, desta lei, às normas cons
tantes obrigatoriamente dos respectivos regimen
tos e ao regime das leis do trabalho."

O que se vê, claramente, não obstante o emaranhado
de textos legais, é que:

I - há férias asseguradas pelo preceito trabalhista o

a qualquer empregado segundo os ditames estabele
cidos e, obviamente, neles incluídos os professores;

II - há férias escolares, quando se não poderá exigir
dos professores outro serviço senão o relacionado com
a realização de exames, quando forem adotados pela
escola em seu regimento.

O consenso geral da escola particular brasileira tem
na levado apenas a breves dias de "estudos de recupe
ração aos alunos de aproveitamento insuficiente". após
concluído o período letivo semestral ou anual, conforme
o seu plano escolar.

De outro lado, por força das circunstãncias, é uma
realidade do ensino de l' e 2' graus, no Brasil, a organi
zação de seu calendário letivo obedecendo ao ano civil.

É de todo notório e ao todo prático que se encerre
o primeiro semestre letivo em junho e o segundo em
dezembro e se recomece em fevereiro ou março do
ano seguinte.

A prática tem demonstrado que outras experimen
tações concorrem para um desajustamento geral da edu
cação;

a) chefes de família empregados em empresas que
dão férias coletivas compreendidas entre a segunda
quinzena de dezembro e a primeira quinzena de janeiro,
deixam de gozá-Ias em viagem ou visitas porque seus
filhos ainda se encontram em aula;

b) professores de mais de uma escola entram em fé
rias em uma escola e continuam a trabalhar em outra;

c) alunos que, por força de situações diversas, se
transferem de uma a outra escola, ou chegam atrasados
para a matrícula no período letivo da escola para onde
pretendem ingressar, ou - e é o pior - desistem de
estudar por falta de matrícula.

Inúmeras outras condições desfavorecem a fixação
de calendários escolares que não estejam adaptados
às reais necessidades da família brasileira quanto ao
seu planejamento de trabalhei, tendo que se levar em
conta. ainda, as festas de fim de ano, o período de
verão e. de um modo geral, as condições climáticas
do Brasil.

Admitir-se-á, entretanto, que na zona rural as escolas
de lo e 2" graus possam organizar 05 períodos letivos,
com prescrição de férias nas épocas de plantio e colheita
de safras.

Por estas razões e outras é que a flexibilidade da
Lei n' 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa as Dire
trizes e Bases da Educação de l' e 2' graus, tem se
perdido em experiências que resultam ineficientes aos
objetivos propostos.

O professor é o maior responsável pela educação
nacional. Universalmente está consagrado o direito a
férias a todo o empregado. E, ao professor, primeiro
responsável pela formação da sociedade humana, se
deve o respeito à sua especialíssima condição profis
sional.

Para que se possa, então, determinar unidade peda
gógica ao ensino de l' e 2' graus, há de estabelecer-se
que as férias dos professores decorram no mês de julho
de cada ano, adaptando-se a lei às reais contingências
do ensino de l' e 2" graus.

COm esses argumentos submeto à consideração de
meus ilustres pares o presente projeto de lei, que visa
a altcrar a sistemática atual do gozo de férias pelos
professores de estabelecimentos partieulare~ de ensino.

Sala das Sessões, de de 1984. - Flori·
ceno Paixão.

Brasília, 26 de abril de 1989.

A Sua Excelência o Senhor
Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidcnte,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma da Resolução

n"' 6189, o desarquivamento dos seguintes projetos de
minha autoria:
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Atenciosal'fie!'r1te. - Dépu'tado Floric'~o Paixão.

coletividade, o justo direito aos benefícios do adicional
de insalubridade e da aposentadoria especial.

Sala das Sessões. de 1984. - Floriceno Pai.
xão.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N" 5.890. DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a legislação de previdência social e dá ou
tras providências.

RESOLUÇÃO N' 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que. se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988. ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não pareccr:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento
os projetos que embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor. no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer'
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1'. caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se.
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros Pode
res ou do Senado Federal. que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988. serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os parcccrcs cmitidos até aqucla data.

Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Rcvogam-se as disposiçóes em contrário.
Câmara dos Deputados. 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO ~ JUSTIÇA

EREDAÇAO
I e II - Relatório e

voto do Relator

O projeto de lei n' 3.816. de autoria do ilustre Depu
tado Floriceno Paixão, visa a tornar obrigatório que
as férias dos professores dos estabelecimentos particu
lares de ensino de l' e 2' graus sejam:

a) coletivas;
b) tenham duração míllima de vinte dias ininterrup

tos;
c) sejam concedidas e gozadas no mês de julho de

cada ano.
O projeto atenta contra a liberdade do contrato de

trabalho. O interesse das partes, regulado pela legisla
ção específica, é que estabelece a conveniência de férias
coletivas ou individuais e a época em que devem ser
gozadas.

O projeto padece, a meu ver, de inconstituciona
lidade e injuridicidade, razão pela qual opino pela rejei
ção.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 1989. - Ibra
him Abi-Ackel, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje; opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei n' 3.816/84, nos termos do pare
cer do relator.

Estivcram prcsentes os Senhores Deputados: Nelson;
Jobim - Presidente. João Natal - Vice-Presidente.
Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hé
lio Manbães. José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ri
beiro. Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira.
Francisco Benjamim. Horácio Ferraz. Jorge Hage. Ger
son Peres. Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro.

.Gastone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga. Nilson

Gibson. Osvaldo Macedo, Plínio Martins. Renato Via
nna. Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis,
Ney Lopes, Oscar Corrêa. Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel. Roberto Torres,
Afrísio Vieira Lima. Antônio Mariz. Alcides Lima,
Adylson Motta. Gonzaga Patriota. Eduardo Bonfim,
Lélio Souza. Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Ibrahim
Abi.Ackel, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 4. 347-A, DE 1984
(Do Sr. Floriceno Paixão)

Concede ao propagandista e ao vendedor de pro
dutos famarcêuticos o direito ao adicional de insalu·
bridade e à aposentadoria especial; tendo parecer
da Çomissão de Constitnição e Jnstiça e Redação,
pela inconstitucionalidade.
(Projeto de Lei n' 4.347. de 1984, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'! É considerado insalubre. para efeito de per

cepção do adicional de insalubridade de 20% (vinte
por cento) incidente sobre a remuenração pcrcebida.
a atividade profissional do propagandista e do vendedor
de produtos farmacêuticos. cujo trabalho é desenvol
vido em consultórios médicos. ambulatórios hospitais
e outros estabelecimentos destinados ao atendimento
de doentes portadores de doenças infecto-contagiosas.

Parágrafo único. Considera-se remuenração, para
os efeitos desta lei. o salário com os acréscimos rcsul·
tantes de gratificações. prêmios. participação nos lucros
da empresa e comissão sobre vendas.

Art. 2" É assegurado ao propragandista e ao vende
dor de produtos farmacêuticos o direito à aposentadoria
especial prevista noa rt. 9" da Lei n' 5.980. ele 8 de
junho de 1973, aos 25 (vintc e cinco) anos de serviço.

Art. 3" Os encargos financeiros decorrentes da exe
cução desta lei serão atendidos pelos recursos previstos
no art. 69, item IV, da Lei Orgênica da Previdência
Social com as alterações introduzidas pela Lei n' 5.890,
de 8-6-73.

Art. 4',' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

.Tustiticação

Ninguém pode negar o caráter de insalubridade de
que se reveste a atividades profissional desenvolvida
pelos propagandistas e vendedores de produtos farma
cêuticos. Causa-nos surpresa. por isso mesmo, que, até
hoje. não se lhes tenha concedido o direito à percepção
do adicional de insalubridade e da aposentadoria espe
cial, aos vinte e cinco anos de serviço. Direito que,
é bom lembrar, já foi assegurado a outras categorias
que. em indênticas condições daquelas, exercem suas
atividades profissionais.

Com efeito. cumpre que o propagandista e o vcndc
dor de produtos farmacêuticos representam um elo de
ligação entre a indústria farmacêutica e os médicos.
Assim, desenvolvem eles sua atividades profissional nos
consultórios médicos. nos ambulatórios, nos hospitais
etc.• onde permanecem, diariamente, por largo espaço
de tcmpo. sujeitando-sc, conscqüentementc, ao contá
gio de moléstias de toda espécie, inclusive das infecto
contagiosas. Tanto é assim que é comum os referidos
profissionais contraírem tais doenças.

Nada mais correto, pois que se conceder a esses pro
fissionais, que tão relevantes serviços têm prestado á

Art. 9' A aposentadoria especial será concedida
ao segurado que contando no mínimo 5 (cinco) anos
de contribuição, tenha trabalhado durantc 15 (quinze).
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos. confor
me a atividade profissional, em serviços que, para esse
efeito. forem considerados penosos, insalubres ou peri
gosos, por decreto do Poder Executivo.

§ 1" A aposentadoria especial consistirá numa ren
da mensal calculada na forma do § I'! do art. 6" desta
lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto no § 3" do art.
10.

§ 2" Reger-se-á pela respectiva legislação especial
. a aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas pro
fissionais.

§ 3" Os períodos em que os trabalhadores integran
tes das categorias profissionais, enquadradas neste arti
go. permanecerem licenciados do emprego ou ativida
de, desde que para exercer cargos de administração
ou de representação sindical. serão computados, para
efeito de tempo de serviço. pelo regime de Aposen
tadoria Especial. na forma da rcgulamcntação expedida
pelo Poder Executivo.

§ 4" O tempo de serviço exercido alternadamente
em atividades, comuns e em atividades que, na vigéncia
desta lei, sejam ou venham a ser consideradas penosas,
insalubres ou perigosas. será somado após a respectiva
conversão segundo critérios dc cquivaléncia a screm
fixados pelo Ministério da Previdêncioa Social, para
efeito de aposentadoria de qualquer espécie.

LEI N" 3.807. DE 26 DE AGOSTO DE 1960
LEI ORGÃNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Com as alterações introduzidas pela legislação
posterior.

TÍTULO IV
Do Cnsteio

CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdéncia Social será aten
dido pelas contribuições:

I - dos segurados empregados. avulsos, temporários
e domésticos. na base de 8% (oito por cento) do respec
tivo salário de contribuição, nele integradas todas as
importâncias recebidas a qualquet· título;

II - dos segurados de que trata o § 2" do art. 22,
cm percentagem do respectivo vencimento igual á que
vigora para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um
por cento). para o custeio dos demais benefícios a que
fazem jus e de 2% (dois por cento) para a assistência
patronal;

IH - dos segurados autônomos. dos segurados facul
tativos e dos que se encontrem na situação do art. 9".
na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivos
salário de contribuição:

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único
do art. 3". na base de 4% (quatro por cento) do respec
tivo salário de contribuição;

V - das empresas, em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço. inclusive os de que tratam
os itens H c IH do art. 5", obedecida, quanto aos autôno
mos. a regra a eles pertinentes;

VI -dos Estados e dos Municípios em quantia igual
à que for devida pelos servidores de que trata o item
IV deste artigo;
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VII -da União, em quantia destinada a custear as
despesas de pessoal e de adminsitração geral do instituto
Nacional de Previdência Social INPS, do Instituto Na
cional de Assistência Médica da Previdência Social
Inamps e do Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social lapas, bem coml' a
cobrir eventuais insuficiências financeiras verificadas na
execução das atividades a cargos do Sistema Nacional
de Previdência e Assistência Social Sinpas.

§ 1" A empresa que se utilizar de serviços de traba
lhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por oca
sião do respectivo pagamento, no valor correspondente
a 8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até
o limite de seu salário de contribuição, dc acordo com
as normas previstas no item I deste artigo.

§ 2' Caso a remuneração paga seja superior ao va
lor do salário de contribuição, fica a empresa obrigada
a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social
a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença
entre aqueles dois valores.

§ 3' Na hipótese de prestação de serviços de traba
lhador autônomo a uma só empresa, mais de uma vez,
durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias
faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segu
rado apcnas o valor correspondente a 8% (oito por
cento) do seu salário-contribuição, uma s6 vez. A con
tribuição de 8% (oito por cento) correspondente ao
cxcesso será recolhido integralmente ao Instituto Nacio
nal de Previdência Social pela empresa.

RESOLUÇÃO N" 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encontravam em

transmissão no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as da iniciativa de deputados ou de Comissão per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento
os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresenta
dosa partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requercr
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1", caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais. .

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mcsa para efeito de redistribuição, copsiderando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de·
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu·

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DECONSTITUlÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que, como bem retrata
sua ementa, pretende conceder ao propagandista e ao
vendedor de prodotos farmacêuticos o direito ao adicio-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção I)

§ 4" Sobre o valor de remuneração dc que tratam
os parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional
de Previdência Social.

§ 5' Equiparam-se à empresa, para fins de Previ
dência Social, o trabalhador autônomo que remunerar
serviços a ele prestado por outro trabalhador autônimo,
bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil
de direito ou de fato, prestadora de serviços.

§ 6' Equiparam-se a empresa, para fins de prevI
dência social, ao trabalhador autônomo que renumer-e
serviços a ele prestados por outro trabalhador autôno
mo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de
direito ou de fato, prestadora de serviços, o empregador
doméstico, bem como a missão diplomática estrangeira
no Brasil e o membro dcsta missão em relação aos
cmpregados ádmitidos a seu serviço.

Brasília, 26 de abril de 1989
À Sua Excelência o Senhor
Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma da Resolução

n' 6/89, o desarquivamento dos seguintes projeto de
minha autoria:

nal de insalubridade e à aposentadoria especial aos vinte
e cinco anos de serviço.

Dispõe, ainda, a proposição que os encargos finan
ceiros decorrentes da execução da lei projetada serão
atendidos pelos rccursos previstos no art. 69, item IV,
da Lei Orgânica da Previdência Social, com as altera
ções introduzidas pela Lei n" 5.890, de 8 de junho de
1973.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal é taxativa ao estabelecer no
§ 5', do art. 195, que "nenhum benefício ou serviço
da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custcio total""

Assinale-se que o projeto ora em exame, para atender
às despesas com os benefícios do adicional de insalu
bridade e da aposentadoria especial, cuja concessão
pretende estender aos propagandistas e vendedores de
produtos farmacêuticos, indica como fonte de custeio
os recursos previstos no art. 69, inciso IV, da Lei n"
3.897/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),

E sabido, entrctanto, que esses recursos já estão com
prometidos no atendimento dos bencfícios e serviços
em manutenção pela Previdência Social, não sendo cà
pazes, portanto, de socorrer aos benefícios que a propo
sição deseja estender às referidas categorias profissio
nais.

Diante do exposto, votamos pela inconstitucionali
dade do Projeto de Lei n' 4.347/1984.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1989. - Depu
tado Jesus Tajra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão dc Constituição e Justiça e de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 4.347/84, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma-
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nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro. Gas
tone Righi, José GenoíhO, Marcos Formiga. Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congreo Neto, Sérgio Spada, Messias G6is,
Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres,
Afrísio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim,
Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1989. 
Deputado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Jesus
Tajra, Relator.

(*) PROJETO DE LEI
N° 4.413-A, DE 1984

(Do Sr. Roberto Jefferson)

Dispõe sobre a participação de empregados na
direção das empresas estatais, e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei no 4.413, de 1984, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta: .
Art. I" Pelo menos um cargo da diretoria das em

presas públicas e das sociedades de economia mista
da administração federal será ocupado por empregado
de seu quadro permanente.

Art. 2" A escolha recairá em nome constante de
lista tríplice resultante de eleição pelos próprios empre
gados da entidade estatal.

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação e será regulamentada dentro de noventa
dias.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Enquanto lei especial não regulamenta o inciso V
art. 165 da Constituição Federal, cabe à iniciativa parla
mentar tentar dar vida ao princípio da co-gestão no
meio empresarial. Nesse caso, as entidades estatais de
vem dar o bom exemplo de sensibilidade social relativa
mente à capacidade de participação dos empregados
no processo de tomada de dccisão do mais alto nível.
As empresas privadas certamente seguirão o mesmo
caminho.

Estou convicto de que os meus ilustres pares não
deixarão passar a oportunidade de aprovar o projeto
que ora apresento, por representar um salto expressivo
no relacionamento empregado-empresa, fazendo com
que o nosso País se aproxime dos mais avançados na
política de co-gestão.

(*) (Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente - art. 2' da Resolução n" 6/89.)

Sala das Sessões de de 1984. - Roberto
Jefferson,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....... "" ·iÚüúi·iii" .. · .

Da Ordem Econômica e Social

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhado
res os eguintes direitos, além de outros que, nos termos
da lei, visem à melhoria de sua condição social:

I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme
as condições de cada região, as suas necessidades nor
mais e as de sua família;

11 - salário-faml1ia aos seus dependentes;
III - proibição de diferença de salários e de critério

de admissões por motivo de sexo, cor e estado civil;
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;
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v - integração na vida e no desenvolvimento da
empresa, com participação nos lucros e. excepecional
mente, na gestão, segundo for estabelecido em lei.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex', nos termos do art. 2' da Reso

lução n" 6/89, o desarquivamento do Projeto de Lei
n" 4.413, de 1984, de minha autoria, que dispõe sobre
a participação de empregados na direção das empresas
estatais, e da outras providências.

Sala das Sessões, .10 de maio de 1989. - Deputado
Roberto Jefferson.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Dispõe o projeto sobre a constituição da diretoria
de estatais, englobando as empresas públicas e as socie
dades de economia mIsta, determinando que pelo me
nos um cargo seja ocupado por empregados.

A escolha seria pelo critério de lista tríplice. embora
não se aponte quem deteria o poder de decisão.

Estribava-se o projeto, que é datado de 1984, na
Carta anterior, que estabelecia a co-gestão no artigo
165, inciso V.

O projeto foi relatado em 7 de novembro daquele
mesmo ano, pelo Deputado Theodoro Mendes, que
favoreceu o projeto, sendo nesse parecer acompanhado
pelo Deputado Leorne Belém, então Presidente da Co
missão.

O mesmo projeto foi à Comissão de Trabalho e Legis
lação Social, sendo relatado pelo ilustre Deputado Men
des Botelho e aprovado pela Comissão em 23 de outu
bro de 1985, então presidida pelo Deputado Amadeu
Geara.

Foi anexado, ainda, o projeto do Deputado Siqueira
Campos, de n" 6.538, de 1985 (f. 12), em face da simila
ridade das propostas.

Desarquivado em maio do corrente ano. por equeri
mento do autor, vem novamente o projeto a esta Comis
são, para normal tramitação, já sob a égide de novo
texto constitucional.

II - Voto do Relator

A matéria da co-gestão foi tratada no art. 7', XI,
da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988,
nos seguintes termos:

"XI - participação nos lucros. ou resultados,
desvinculada da' remuneração, e, excepcionalmen
te, participação na gestão da empresa. conforme
definido em lei";

J;liz mais a carta de 1988, em seu artigo lO":
E assegurada a participação dos trabalhadores

e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos
em que seus interesses profissionais ou previden
ciários sejam objeto de discussão e deliberação".

Finalmente, registra o artigo 11, da Constituição vi
gente:

"Nas empresas de mais de duzentos empregados,
é assegurada a eleição de um representante destes
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o en
tendimento direto com os empregadores" .

E, por familiaridade com o tema aqui tratado. segue
o § l' do artigo 173, do mesmo diploma:

"§ I" A empresa pública, a sociedade de eco
nomia mista e outras entidades que explorem ativi
dade econômica sujeitam-se ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto
às obrigações trabalhistas e tributárias".

Vê-se, pelas citações acima, a primeira impossibi
lidade enfrentada pelo projeto em exame: englobar a
empresa pública com a sociedade de economia mista
na mesma proposta.

Embora privadas, são ambas categorias disciplinadas
em regime jurídico muito diferentes.

A sociedade de economia mista, por exemplo, regu
lada hoje pela Lei 6.404, de 15-12-76, posterior, inclu
sive, ao projeto originário de que aqui se trata. tem
o seu órgão máximo na assembléia geral de acionistas,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Seus acionistas detêm cotas de capital, adquiridas
no mercado acionário, valendo dizer que o empregado,
para ser acionista e participar nos lucros deveria ter
um lote dessas ações para estar dentro da hipótese jurí
dica desejada pelo autor do projeto.

Já na empresa pública, não. A única questão a respon
der é: de que lucro se fala na empresa pública, cujo
capital seja exclusivo do Estado? E, respondia essa inda
gação, qual a vantagem que teria o empregado em parti
cipar da gestão dessa empresa?

Temos que a vantagem de que trata a Constituição
é econômico-financeira.

Sem contemplar, separadamente, as diferentes insti
tuições, não chegará a bom porto o presente projeto,
gerando mais confusão e interferindo no setor privado
sem abranger todas as empresas desse segmento.

O art. 173, § 1'·', da Carta Magna, aponta para uma
única solução: quando se regular a co-gestão no âmbito
da economia mista, deferindo ao empregado o lote acio
nário, como parte da remuneração ou como benesse
do governo, todos os demais empregadores deverão
ser contemplados pela medida legal.

As demais citações constitucionais são para demons
trar que as únicas formas de participação em colegiados
previstas em dispositivos constitucionais auto-aplicá
veis, s.j.m., são as do art. 10 (entidades como Conselhos
do FGTS e da Previdência Social, por exemplo) e 11
(representação sindical, comissões de fábrica e outras).

Nenhuma dessas envolve participação acionária (So
ciedades Anônimas e Economia Mista) ou de lucros
(empresas comuns).

Embora meritória a intenção, ainda não sei lhe pode
rá dar guarida sem uma resposta conclusiva às questões
levantadas nesse relatório.

Não atendendo ao requisito de constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa, o projeto não pode
ter tramitação normal. Por outro lado, não sendo com
petência da União, nem atribuição do Congresso Nacio
nal interferir no campo de competência nem atribuição
do Congresso Nacional interferir no campo de compe
tência da assembléia dos acionistas, votamos contra o
projeto.

Sala da Comissão, em 21 de setembro de 1.989. 
Deputado Juarez Marques Batista, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 4.413/84, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Presidente, João Natal - Vice-Presidente.
Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hé
lio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ri
beiro, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira.
Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Ger
son Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro,
Gastone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson
Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Via
nna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis,
Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Ibrahirn Abi-Ackel, Roberto Torres,
Afrís'io Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim,
Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1989. 
Deputado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Jua
rez Marques Batista, Relator.

(*) PROJETO DE LEI
N9 4.424-A, DE 1984

(Do Sr. Roberto Jefferson)

Concede estabilidade provisória ao trabalhador;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 4.424, de 1984, a que se refere
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ao trabalhador que tenha mais de dois anos

de serviço na mesma empresa é concedida estabilidade
provisória, equivalente à metade do tempo trabalhado.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Dezembro de 1989

Art. 3' Revogam-se as disposições em contnlrio

Justificação

Este projeto de lei atende a uma profunda reinvidi
cação dos trabalhadores: a estabilidade provisória. Re
flete ele a dura situação daqueles que, hoje, são despe
didos do emprego por mero capricho do patrão. A maio
ria da' despedidas é imotivada e a tendência é sempre
crescer essa manobra patronal pois grande, infelizmen-
te, é a massa dos desempregados. .

A proposição. que ora submeto à apreciação dos no
bres Pares, é singela: concede estabilidade pala metade
do período trabalhado na empresa. Assim. conseguimos
um duplo objetivo: garantia de emprego e aumento
da protividade. Com garantia no emprego, o assala
riado trabalhará longe das pressões que o atormentain
e que dizem respeito, muito de perto, com a manu
tenção de sua unidade familiar. Com essa estabilidad",
o empregado certamente demonstrará ao patrão a sua
eficiência. Com ela, a empresa terá maiores lucros. E
assim, romperemos o atual circulo, vicioso.

(*) (Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente - art. 2" da Resolução n" 6/89.)

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', nos termos do art. 2' da Resolução

n' 6/89, o desarquivamento do Projeto de Lei n" 4.424,
de 1984, de minha autoria. que concede estabilidade
provisória ao trabalhador. (Concedendo-a ao trabalha
dor com mais de dois anos de serviço na mesma em
presa).

Sala das sessões, 10 de maio de 1989. - Deputado
Roberto Jefferson.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que pretende conceder ao
trabalhador que tenha mais de dois anos de serviço
na mesma empresa o direito à estabilidade provisória,
a qual será equivalente à metade do tempo trabalhado.

A proposição veio a ser distnbuída a esta Comissão
c às de trabalho e Economia, Indústria e Comércio.

É o relatório.

11- Voto do Relator

a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu
art. 7", inciso I:

"Art.. 7' São direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de
lei complementar, que preverá indenização com
pensatória. dentre outros direitos;" (grifamos).

Como se pode observar, a matéria referente à estabi
lidade no emprego, segundo a nova Constituição Fede
ral, deverá ser regulada por lei complementar e, não,
através de lei ordinária, como quer o presente projeto,
embora, é bem verdade, tenha sido este apresentado
em 1984, sob a vigência portanto. da Constituição de
1969.

Por outro lado, gostaríamos de assinalar, a título de
esclarecimento, já que tal nos parece constituir agu
menta voltado mais para o mérito do que para a técnica
legislativa da proposição em exame, que, inquestiona
velmente, a mesma tem em vista assegurar ao traba
lhador o direito a uma estabilidade definitiva eJ não.
provisória, conforme seanuncia na proposição. E que,
na forma em que a matéria está proposta, o empregador
jamais poderá demitir o empregado que tiver mais de
dois anos na empresa, porquanto este estará sempre
resguardado contra o ato de demissão por período igual
ao da metade do tempo de serviço já prestado.

Diante do exposto, o nosso voto é pela incosntitucio
nalidade do Projeto de Lei n'.' 4.424, de .1984,

Sala da comissão, 22 de setembro de 1989. - depu
tado Aloysio Chaves, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiç~ e de Redação.
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela incosntitucionalidade do Projeto
de Lei n° 4.424/84, nos termos do parecer do relator.



Dezembro de 1989
r

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Q1.!inta-feira 14 15543
I.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Jobim - Presidente, João Natal - Vice-Pre
sidente, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Ga
delha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza,
Mendes Ribeiro, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Elié
zer Moreira, Francisco Benjamim. Horácio Ferraz, Jor
ge Hage, Gerson Peres, Doutel de Andrade, Benedicto
Monteiro, Gastone Righi, José Genoíno, Marcos For
miga, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins,
Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Mar
ques Batista, Sigmaringá Seixas, Ibrahim Abi-Ackel,
Roberto Torres. Afrísio Vieira Lima, António Mariz,
Alcides Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota,
Eduardo Bomfin, Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus
Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. Depu
tado Nelson Jobim, Presidente. - Deputado Aloysio
Chaves, Relator.

(*) PROJETO DE LEI
N' 6.090-A, DE 1985

(Do Senado Federal)

Dispõe sobre a aplicação da correção monetária
em depósitos judiciais; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça e Redação, pela consti.
tucioualidade, juridicidade e técnica legislativa; e,
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
pela prejudicialidade.

(Projeto de Lei n' 6.090, de 1985, a que se refe~
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Nas ações ou recursos judiciais que exijam

para sua propositura depósito prévio e dinheiro, as
quantias serão recolhidas a instituições de crédito, que
as corrigirão monetariamente.

Art. 2' O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessen
ta) dias. regulamentará esta lei, inclusive a forma pela
qual será efetuado o cálculo da correção monetária.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data d.e sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de agosto de 1985. - Senador

José Fragelli, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO,
N' 122, DE 1980

Dispõe sobre a aplicação da correção monetária
em depósitos judiciais.

Apresentado pelo Senhor Senador Jutahy Maga
lhães.

Lido no expediente da sessão de 3-6-80, e publicado
no DCN (Seção lI) de 4-6-80.

Distribuído às Comissões de' Constituição e Justiça.
de Economia e de Finanças.

Em 16-3-83. é incluído em Ordem do Dia o RQS
n" 173/83, de desarquivamento do PLS n' 122/80.

Em 21-3-83, é aprovado no RQS n" 173/83, de desar
quivamento do Projeto. À SSCOM.

Em 2-9-83 foram lidos os seguintes pareceres:
N" 775/83. da Comissão de Constituição e Justiça,

relatado pelo Senhor Senador Bernardino Viana, pela
aprovação do projeto, mediante a adoção do substi
tutivo (Emenda n" 1-CCJ).

N" 776/83, da Comissão de Economia, relatado pelo
SI. Senador Luiz Cavalcante, pela aprovação do projeto
nos termos do substitutivo (Emenda n" 2-CE).

Parecer Sln", voto em separado do Senhor Senador
José Lins, pcla aprovação da proposição, na forma da
Emenda n" 2-CE.

N" 777/83, da Comissão de Constitu~ção e Justiça,
relatado pelo Senhor Senador Bernardino Viana, pela
aprovação do substitútivo, por eonstituciomllidad~,ju
ridicidade e boa técnica legislativa.

N" 778/83, da Comissão de Finanç!1s, relatado pelo
Senhor Senador José Lins, pela aprovação do substi
tutivo.com a subemenda à Emenda n' 2-CE (Substi
tutivo).

Em 2-9-83. aguardando inclusão a Ordem do Dia.
Em 20-6-85, é incluído em Ordem do Dia, discussão

primeiro turno. Aprovado o substitutivo da Comissão

de Economia, com subemenda da CE. A CR, para
redigir o vencido para o 2' turno.

Em 26-6-85, aprovado o parecer do Relator, ofere
cendo a redação do vencido para o 2' turno regimental.
Leitura do Parecer n" 204/85. da Comissão de Redação.
Aguardando inclusão Ordem do Dia.

Em 8-8-85, é incluído em Ordem do Dia. discussão
segundo turno oferecendo a redação do vencido.

Em 9-8-85, é aprovado, em 2' turno.
À Cámara dos Dcputados com o Ofício SM-n' 388,

de 15-8-85.

SM n" 388
Em 15 de agosto de 1985

Senhor Primeiro-Sccretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos tcrmos do art. 58, da Constituição Federal,
o Projeto de Lei do Senado n" 122, de 1980, constante
dos autógrafos juntos, que "dispõe sobre a aplicação
da correção monetária em depósitos judiciais".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Enéas Faria, Primei
ro-Secretário.

(*) Republicado em virtude de novo despacho (Art.
2' da Resolução 6/89.)

RESOLUÇÃO No 6, DE 4
DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das prJlPosições qne
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Comissão Per
manentc; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado FederaL

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1', caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão rcmetidas
à Mesa para efeito de redistribuição. considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contnírio.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Em concordância com o disposto no art. 3' da Reso
lução n~6, de 4 de abril de 1989, desta Casa, o presente
projeto de lei, oriundo do Senado, foi redistribuído
a esta Comissão e à Comissáo de Economia, Indústria
e Comércio. para sobre ele emitirem os correspondentes
pareceres técnicos.

Estabelece a proposta que "nas açõcs ou recursos
judiciais que exijam, para sua propositura, depósito
prévio em dinheiro, as quantias serão recolhidas a insti
tuições oficiais de 'crédito, que as corrigirão moneta
riamente" .

Afirma o Senador Jutahy Magalhães. na justificação
do projcto, que a pendência judicial, muitas vezes, se
arrasta por vários anos e constitui um fato comum verifi
car-se "a desvalorização dos depósitos judiciais. quando
ao fim da lide, são entregues aos -seus bcneficiários"_
Em decorrência, quase sempre "verdadeiros esbiIlhos
e confiscos" são praticados contra "salários e outros
recursos de pessoas menos favorecidas" .

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, opinar
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do projeto.

U - Voto do Relator

Preliminarmente, cumpre observar que, no projeto,
acham-se atendidas as diretrizes constitucionais. nota
damente no que diz respeito à legitimidade da iniciativa
(art. 61, caput), à competência legislativa da União (art.
22), ao processo legislativo adequado (art. 59, inciso
lI) e às atribuições do Congresso (art. 48).

Nessas condições, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
n' 6.090, de 1985.

Sala da Comissão, de de 1989. - Depu-
tado Michel Temer, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lci n" 6.090/85, nos
termos do parecer do H,lator.

Estiveram presentesoos Senhores Deputados: João
Natal - Vice-Presidente no exercício da Presidência;
Jorge Medauar - Vice-Presidente; Harlan Gadelha,
Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Michel
Temer, Aloysio Chaves. 'Costa Ferreira, Eliézer Morei
ra. Evaldo Gonçalves, Juarez Marques Batista, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, José Genoíno, Marcos For
miga, Nilson Gibson, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Tito Costa, Messias Góis, Sigmaringa Seixas, Ibra
him Abi-Ackel, Silvio Abreu, Roberto Torres, Alcides
Lima, Benito Gama, Enoc Vieira, Adylson Motta, Ro
berto Jefferson, Fernando Santana, Lélio Souza, Rai·
mundo Bezerra e Vicente Bogo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1989. - Depu
tado João Natal, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Deputado Michel Temer, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMERCIO

I - Relatório

O Projeto dc Lei n' 6.090, de 1985, oriundo do Senado
Federal, objetiva determinar que "nas ações ou recursos
judiciais que exigiam, para sua propositura, depósito
prévio em dinheiro, as quantias serão recolhidas a insti
tuições ofciais de crédito, que as corrigirão moneta
riamente".

A proposta tramitou no Senado sendo finalmente
aprovada no Plenário daquela Casa e enviada à revisão
da Câmara dos Deputados. onde recebeu parecer das
Comissões de Constituição e Justiça c de Economia,
Indústria e Comércio.

Com a realização dos trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte. sua tramitação foi suspensa.

Por força do disposto na Resolução n' 6, de 4-4-89,
a proposta foi novamente remetida.à Mesa da Câmara
dos Deputados para redistribuição às Comissões.

Ouvida novamente, a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação opinou pela constitucionalidade,
juridicidade e adequada técnica legislativa.

Nos termos do art. 32, inciso VI do Regimento Inter
no, compete à Comissão dc Economia, Indústria e Co
mércio apreciar o mérito da proposta.

U - Voto do Relator

O procedimento proposto no projeto de lei, ora em
exame, já se constitui rotina nos tribunais. As quantias
depositadas, como exigência para propositura de ações
ou recursos judiciais, são recolhidas a instituições ofi
ciais de crédito e atualizadas monetariamente.

Este procedimento tem como base legal:
-a Lei n' 6.899, de 8 de abril de 1981, que "deter

mina a aplicação da correção monetária nos débitos
oriundos de decisão judicial, e dá outras providências".
Este diploma legal, muito embora regulasse a matéria
de forma genérica, os tribunais resolveram aplicá-lo
no caso;

-o Decreto-Lei n' 1.737, de 20 de dezembro de
1979, que "disciplina os depósitos de interesse da admi
nistração pública efetuados na Caixa Econômica Fede
ral".
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Em face do recrudecimento do processo mtlacioná
rio, as instituições financeiras decidiram recentemente,
segundo informações colhidas ao Tribunal de Justiça
do Distrito Federal. remunerar, diariamente. os referi
dos depósitos.

Em face do exposto, nosso voto é pela prejudicia
lidade do Projeto de Lei n" 6.0YO, de lY8S. com base
no disposto no art. 163 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados.

Sala da Comissão, de de 1989. - Depu-
tado Albérico Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, na
reunião ordinária realizada em 13 de dezembro de 1989,
aprovou, unanimemente, o Parecer do Relator, Depu
tado Albérico Filho, pela prejudicialidade ao Projeto
de Lei n" 6.090/85.

Esti~eram presentes ?s Senhores Deputados: Airton
CordeIro, Presidente: Ezio Ferreira, 1" Vice-Presiden
te; Osmundo Rebouças, 2' Vice-Presidente; César
Maia, 3' Vice-Presidente; Moysés Pimentel, Ronaro
Corrêa, Saulo Coelho, Fernando Bezerra Coelho, Ro
berto Brant, Arnaldo Prieto, Cláudio Ávila, José Geral
do, Oscar Corrêa, Rosa Prata, Geovah Amarante,
Francisco Rolim, Amilcar Moreira, Milton Reis, Virgil
dásio de Senna, Ronaldo Cezar Coelho, Vinícius Can
sanção, José Luiz Maia, Hélio Duque, José Costa, João
Agripino c José Serra.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Depu
tado Airton Cordeiro, Presidente - Deputado Albérico
Filho, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 6.821·A, de 1985

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 548/85

Confere à BR-369 a denominação de "Rodovia
Presidente Tancredo Neves"; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva; e, da Comissão de Transportes, pela apro·
vação.

(Projeto de Lei n' 6.821, de 1985, a que se refe
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Passa a denominar-se "Rodovia Presidente

Tancredo Neves" a BR-369, prevista no Plano Nacional
de Viação, que liga o Município de Oliveira, no Estado
de Minas Gerais, ao de Cascavel, no Estado do Paraná.

ArL 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3° Revogam-se as disposições cm contrário.
Brasília, de de 1985.

MENSAGEM N' 548, DE 1985,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na
cional:

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Exce
lências o anexo projeto de lei que confere à BR-369
a denominação de "Rodovia Presidente Tancredo Ne
ves".

Esta proposição visa a homologar a memória do Presi
dente Tancredo de Almeida Neves, perpetuando-a, de
modo expressivo, na denominação de importante rodo
via federal (BR-369), que interliga três estados brasi
leiros - Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O sentido
de interligação que essa via concretiza, ao ligar as re
giões Sudoeste e Sul do País, bem traduz o espírito
de irreeusável adesão do homologado, em sua pregação
política. aos princípios superiores da Federação.

A medida ora proposta à consideraçáo do Poder Le
gislativo reflete, em scu significado, o gesto simbólico
de nosso compromisso com o fortalecimento da causa
federativa.

Brasília, 31 de outubro de 1985. - JOSÉ SARNEY.
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RESOLUÇÃO No, 6. DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
manente; e

b) as que. iniciadas na forma da alínea a, foram
emandada, no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
I", caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal. que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989 . - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÁO

I e U - Relatório e
Voto do Relator.

O Projeto de Lei n° 6.821, do Poder Executivo, pre
tende conferir à BR -369 a denominação de "Rodovia
Presidente Tancredo Neves".

A proposição visa a homenagear a memória do Presi
dente Taneredo Neves, perpetuando-a de modo expres
sivo na denominação de importante rodovia federal,
que interliga três estados brasileiros - Minas Gerais,
São Paulo c Paraná.

O projeto é constitudonal, jurídico e está redigido
em boa técnica legislativa. O parecer é pela aprovação.

sala das Comissão, 13 de setembro de 1989. - Ibra·
him Abi-Ackel, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de redação,
em Reunião ordinária realizada hoje. opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n" 6.821185, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Presidente, João Natal e Jorge Medauar 
Vice-Presidente, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José
Dutra, Mendes Ribeiro, Michel Temer, Nilson Gibson,
Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna, Ro
sário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes,
Tito Costa, Costa Ferreira, Evaldo Gonçalves, Ney Lo
pes. Oscar Corrêa, Jorge Hage, José Genoíno, Juarez
Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Vilson Souza,
Tbrahim Abi-Ackel, Doutel de Andrade, Roberto Tor
res. Gastone Righi, Marcos Formiga, Antônio Mariz,
Genebaldo Correia, Raimundo Bezerra, Alcides Lima,
Jesus Tajra. Antoniocarlos Mendes Thame, Jesualdo
Cavalcanti, Adylson Motta, Roberto Jefferson, José
Luiz Maia, Lysâneas maciel, Eduardo Bonfim e Fernan
do Santana.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 198Y. - Deputado
Nelson Jobim, Presidente. - Deputado Ibrahim Abi~

Ackel, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
I - Relatório

A Mensagem n'l 548, de 1985, do Excelentissimo Se
nhor Presidente da República. deu origem ao Projeto
de Lei n" 6.821, de 1985, que objetiva conferir à BR-369,

Dezembro de 1989
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que liga o Município de Oliveira, no Estado de Minas
gerais. ao de Cascavel, no Estado do Paraná. a denomi
nação de <'Rodovia Presidente Tancredo Neves".

A mensagem presidencial assinala que a proposição
visa homenagear a memória do Presidente Tancredo
Neves, perpetuando-a, de modo expressivo, na denomi
nação de importante rodovia federal. que interliga três
estados brasileiros-Minas Gerais, São Paulo c Paraná.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
manifestou-se pela constitucionalidade. iuridicidadc e
boa técnica legislativa do projeto. -

Cabe agora, a este órgão técnico, aprecjar a matéria,
em conformidade com o art. 32. item XI. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

I1- Voto do Relator

No concernente à competência desta comissão. opi
namos pela aprovação do Projeto de Lei n" 6.(;21, de
1985.

Sala da Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado José Santana de Vasconcelos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes. em sua reunião extraor
dinária do dia 29 de novembro de 1989. aprovou. por
unanimidade. o Projeto de Lei n" 6.821185, do Poder
Executivo, que "confere à BR-369 a denominação de
"Rodovia Presidente Tancrcdo Neves". nos termos do
parecer do Relator, Deputado José Santana de Vascon
cellos.

Compareceram os Senhores Deputados: Darcy Pozza
(Presidente), Sérgio Werneck. Antonio Perosa, DaIton
Canabrava, Denisar Arneiro, Ernesto Gradel1a, Gidel
Dantas, Mário Martins, Lézio Sathler, Mauro Campos,
Mauro Miranda, Paulo Roberto, Rubem Branquinho,
Stélio Dias, Marluce Pinto, Costa Ferreira e Eliel Rodri
gues.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. Depu
tado Darcy Pozza, Presidente - Deputado José Santana
de Vasconcellos, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 7.504·A, DE 1986

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 100/86

Autoriza o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - Dnocs, autarquia vinculada ao
ministro de Estado Extraordinário Para Assuntos
de Irrigação, a doar o imóvel que menciona. situado
no Município de Coremas, Estado da Paraíba: tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, pela const.itucioilalidade, juridicidade
e técnica legislativa: e, da Comissão de Dsenvol.
vimento Urbano, Iníerior e ÍndiO, pela aprovação.

(Projeto de Lei n" 7.504, de 1986. a que se refe
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Departamento Nacional de Obras

Contra as Secas (Dnocs), autorizado a doar à Compa
nhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), sociedade
anônima, subsidiária das Centrais Elétricas Braóileiras
S/A. (Eletrobrás), mediante escritura pública, uma área
de terra com 13.395,54m' (treze mil. trezentos e noventa
e cinco metros quadrados e cinqüenta e quatro centíme
tros quadrados), situada junto à Barragem do Aç.ude
Público "Estevam Marinho", no Município de Corc
mas, Estado da Parmba, onde se localiza a Usina Hidre
létrica de Coremas.

Parágrafo único. A ãrea de terra de que trata o
caput deste artigo tem a seguinte descrição: a poligonal
tem seu início no Marco M-O. que fica a 1U,30m do
ponto de apoio do lado jusante da parede do Açude
Público "Estevam Marinho". em uma berma ali existen
te, com.o rumo NE 1°30'E; faz-se um ângulo interno
à direita de 165°00'D e rumo de N l4"30'E, mede-se
38,OOm até o marco M-I; deste faz-se um ângulo à
esquerda de 257"30'E e rumo de N62"45'W, mede-se
7,OOm até o marco M-2; deste faz um ângulo interno
à esquerda de 18lJ"30'E e rumo de N72" l5'W. mede-se
9,60, até o marco M-3; deste faz-seum ângulo interno
à direita de 172"30'D e rumo N64"30·W. mede-se
27,OOm até o marco M-4; deste, faz-se um àngulo inter-
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no à direita de LOO"45'D e rumo NI4"45'E: mede-se
21,50m até o marco M-5; deste faz-,e um ângulo interno
à direita de 139"00'D e rumo N55"ISE, mede-se 7,60m
até o marco M-6: deste faz-se um ângulo interno à
esquerda de 206"30'E e rumo N27"30'E, mede-se
21,00m. até o marco M-7; deste, faz-se um ângulo inter
no à direita de 146"30'0 e rumo N62"30'E, mede-se
700m até o marco M-8; deste faz-se um ângulo interno
à direita de 165"00'D e rumo N77"4YE, mede-se 20,00m
até o marco M-9; deste, faz-se um ângulo interno à
direita de 144"45'D e rumo S67"Oll'E, mede-se 33,00m
até o marco M-IO; deste, faz-se um ângulo interno de
178°45'em linha reta, e rumo S67°30'E, mede-se 51,00m
até o marco M-Il; deste, (az-se um ângulo interno à
direita de 98"45'D e rumo SI5'00'W, mede-se 16,50m
até o marco M-12; deste faz-se um ângulo interno à
esquerda de 270"30'E e rumo S75"30'E, mede-se 39,60m
até o marco M-13; deste faz-se um ângulo interno à
direita de 90"00'D e rumo SI4"45'W, mede-se 82,00m
até o marco M-14: deste faz-se um ângulo interno à
direita d'e 90"00'D e rumo N75n30'W mede-se 112,20m
até o marco M-O, ponto de partida da poligonal descrita,
'D, ficando assim fechado o perímetro com uma área
de 13.395m', que se limita ao norte, sul, leste e oeste
com terras e propriedade do Dnocs,

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, de de 1986; 165' da Indepen-

dência e '18" da República.

MENSAGEM N' 100, DE 1986
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado dc exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado Extraordinário para Assun
tos de Irrigação, o anexo projeto de lei que autoriza
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(Dnocs), a doar o imóvel que mencionei, situado no
Município de Coremas, Estado da Paraíba.

Brasília, 16 de abril de 1986. -JOSÉ SARNEY.

EXPOSIÇÃO DE MOnVOS N" 6, DE 14 DE ABRIL
DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS DE
IRRIGAÇÃO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração

de Vossa Excelência, o incluso anteprojeto de lei que
visa autorizar o Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas (Dnocs) a doar uma área de terra, de sua
propricdade, à Companhia Hidrelétrica do São Fran
cisco (Chesf), sociedade anônima, subsidiária das Cen
trais Elétricas Brasileiras S/A. (Eletrobrás).

A área de que se trata está situada na faixa seca
do Açude Público "Estevam Marinho", no Município
de Coremas, Estado da Paratba, estando nela localizada
a Usina Hidrelétrica de Coremas, já transferida, pelo
Dnocs, à Chesf, na forma do Decreto n" 58.856, de
15 de julho de 1966, que regulamentou o Art. 18 da
Lei n' 3.995, de 14 de dezembro de 1961.

O Dnocs através da resolução n' 2.840, de 10 de
dezembro de 1985, do seu Consclho de Administração,
já se manifestou de acordo com a doação do imóvel,
tendo, inclusive, adotado todas as providências que de
vem anteceder o ato alienatório. .

Resta, tão-somente, a expressa autorização legisla
tiva para que se possa praticar o ato jurídico ora pro
posto, o que me leva a.solicitar de Vossa Excelência
Ó encaminhamento do incluso anteprojeto de lei à deli
beração do Congresso Nacional.

Queira accitar, Senhor Prcsidente, os protcstos do
mais profundo respeito. - Vicente Fialho.
Aviso n" 125 - Supar. '

Em 16 de abril de 1986.

A Sua Excelência o Senhor Deplltado Haroldo San-
fmd

DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia- DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidcnte da Rc-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

pública. acompanhada de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
de Irrigação, relativa a projeto de lei que autoriza o
Departamento Nacional de Obra~ Contra as Secas
(Dnocs), a doar o imóvel que menciona, situado no
Município de Coremas, Estado da Paraíba.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
-Marco Marciel. Ministro-Chefe do Gabinete Civil.

RESOLUÇÃO N" 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I" Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro dc 1988, ficam arqui
vadas as seguintes. tenham ou não parecer;

a) as de iniciativa de Deputados ou de Comissão per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica faCllltado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
I". caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros pode
rcs ou do Senado Federal. que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições cm contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

. Este projeto, oriundo da Mensagem n' 100/86, auto
nza o ?nocs a doar à Chesf, mediante escritura pública,
uma area de terra com 13.395,54m' situada junto à
Barragem do Açude Público "Estevam Marinho" no
município paraíbano de Coremas, onde se locali~a a
Usina Hidroelétrica dc Coremas.

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade do projeto
em exame, nada Jemos a objetar. Foram obedecidos
o~ pr~ncípios co~~titucionais quanto a competência le
gIslatIva da Umao (Art. 22,), ao poder de iniciativa
(ATt. 61, caput) e às atribuições do Congresso (Art.
48, caput).

. A alin.eação de bem imóvel da União deve ser prece
dida da mdlspensável autorização legislativa, conforme
o entendimento reiterado da ilustrada Consultoria-Ge
ral da R~públicaexpresso, dentre outros, nos seguintes
pronuncIamentos:

- Parecer 525-1I, de 14.6.67, do Dr. Adroaldo Mes
quita da Costa;

-Parecer 1-239, de 4.9.73, do Dr. Romeo da Almei
da Ramos;

- Parecer L-007, de 30-5-74, do Dr. Luiz Rafael
Mayer, completado peio parecer n" L-045 , de 31-12-74.
do mesmo Consultor.

A Exposição de Motivos declara que o Dnocs já se
manifestou favoravclmente à doação. Não estão presen
tes razões que exijam cláusulas acautelatórias.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa deste Projeto de Lei n'!
7.504/86.

Sala da Comissão, 29 de ag"osto de 1989. Deputado
Evaldo Gonçalves, Relator.

Quinta-feira 14 1554:'\

UI - Parecer da Comissão.

A Comissão de Constituição c Justiça e Redação,
em reunião plenária realizada hoje, opinou unanima
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n" 7.504/86. nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Mendes
Ribeiro - no exercício da Presidência (art. 76, caput,
in fine, do RI), Bernardo Cabral, Carlos Vinagre, Har
lan Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Oswal
do Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson. Plínio Mar
tins, Theodoro Mendes. renato Vianna, Rosário Con
gro Neto, Sérgio Spada, Tito Costa, Aloysio Chaves,
Costa Ferreira, Dionísio Hage. Messias Góis, Ney Lo
pes.!orge .Arbag~, Vilson Souza, Juarez Marques Batis
ta, Slgmannga Setxas, Gerson Peres, Miro Texeira, Ro
berto Torres. Ibrahim Abi-Ackel, José Genoíno, Marco
Formiga, Afrísio Vieira Lima, Francisco Sales, José
Melo, Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduar
do Bonfim, Gonzaga Patriota e Evaldo Gonçalves.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1989. - De
putado Mendes Ribeiro, no exercício da Presidência
- Deputado Evaldo Gonçalves, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE DESENVOLVI
MENTO

URBANO, INTERIOR E ÍNDIO

I - Relatório

Este projeto autoriza o Dnocs a doar à Chesf, subsi
diária da Eletrobrás, mediante escritura pública, uma
área de terra de 13.395,54m' situada junto à Barragem
do Açúdc Público "Estevam Marinho", no Município
de Coremas; Estado da Paraíba, onde se localiza a Usina
Hidroelétrica de Coremas.

A área encontra-se com seu polígono descrito no art.
2' da proposição.

O projeto já merece aprovação pelas Comissões de
Constituição e Justiça e do Interior quando foi editada
a resolução n" 6/89, ocorrendo nova distribuição,

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opi
nou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa da matéria em debate, acolhendo Parecer do
nobre Deputado Evaldo Gonçalves.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Ao examinar anteriormente este projeto, assim me
manifestei:

"Na vcrdade, a providência de que aqui se trata
convalida juridicamente situação existente de fato,
de modo que tudo aconselha a regularização plei
teada",

Mantenho esse entendimento e posso acrescentar,
apenas, que a Exposição de Motivos declara que o
Dnocs, através da Resolução n' 2.840, "já se manifestou
de acordo com a doação do imóvel, tendo, inclusive,
adotado todas as providências que devem anteceder
o ato alienatório. "

Pelo exposto, voto pela aprovação deste Projeto de
Lei n' 7.504/86.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Depu
tado José Maranhão, Relator.

fi - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano. Interior
e Índio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei n'
7.504/86 (Mensagem n"100/86), nos termos-do parecer
do relator, Deputado José Maranhão.

Estiveram presentes os scguintes Deputados: Mário
Assad - Presidente, Etevaldo Nogueira - Vice-Pre
sidente, Waldeck Omelas, José Luiz Maia, Orlando
Bezerra, Ruy Nedel, Christóvam Chiaradia Asdrubal
Bentes, José Carlos Grecco, Álvaro Antônio, Manoel
Castro, Firmo de Castro, Lurdinha Savignon, Lézio
S~thler, José Carlos Vasconcelos, Fernando Velasco,
SImão Sessim, José Dutra, Gidel Dantas, Ubiratan Spi
nelli, Chico Humberto. Waldir Collafto, Cleonâncio
Fonseca, Anna Maria Rattes. Paulo Silva e Ricardo
Izar.

Salada Comissão. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado José Maranhão, Relator - Deputado Mário As
sad, Presidente.
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PROJETO DE LEI
N9 7.S0S-A, DE 1986

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 101186

Autoriza o Departamento Nacional de Obras __
Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada
ao Ministro de Estado Extraordinário para Assun·
tos de Irrigação a doar {} imóvel que menciona.
situado no Município de Coremas, Estado da Paraí-
ba; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação; c, da Comissão do Desenvolvimento Urbano,
Interior e Índio, pela aprovação.
(Projeto de Lei n' 7.505, de 1986, a que se referem
os pareceres.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica o Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas - DNOCS autorizado a doar à Companhia
Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, sociedade
anânimà subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras
S/A. - Eletrobrás, mediante escritura pública, uma
área de terra com 45,000m2 (quarenta e cinco mil metros
quadrados), localizada na área seca do açude público
"Estevam Marinho", no Município de Coremas, Estado
da Paraíba, e que será destinada à construção de uma
subestação de 230 KV, no prazo de 5 (cinco) anos,
a contar da data em que for firmada 11 respectiva escri
tura pública.

Parágrafo único. A área dc terra de que trata o caput
deste artigo tem a seguinte descrição: partindo do Mar
co M-6, que pode ser localizado, partindo-se do cruza
mento dos eixos da Av. Capitão Antônio Lcitc com
a Rua 4 de Abril, percorrendo-se na direção N' 52\'
30' W, uma distância de 873.90m (oitocentos e setenta
e três metros e noventa centímetros) daí faz um ângulo
de 90" 00'00" para a direita, segue em linha reta na
direção S 50' 30' W, percorrendo uma distância de
1606,20m (cento e seis metros e vinte centímetros),
até ",ncontrar o marco M-6; desse ponto segue em linha
reta na direção N 70"00 W, percorrendo uma distância
de 250,00m (duzentos e cinqüenta metros), até encon
trar o marco M-1; desse ponto faz um ângulo de 90'
00'00" para a direita e segue em linha reta na direção
S 20' OO'W, percorrendo uma distância de 180,00m (cen
to c oitenta metros), até encontrar o marco M-A; desse
ponto faz um ângulo de 90'00'00" para a direita e segue
em linha reta na direção S 70' 00' E, percorrendo uma
distância de 250'm (duzentos e cinqüenta metros), até
encontrar o marco M-B; desse ponto faz um ângulo
de 90'00' para a direita e segue em linha reta na direção
N 20' 00. E, percorrendo uma distância de 180,00m
(cento e oitenta metros), até e!)contrar o marco M-6,
ponto inicial da descrição, fazendo com este um ângulo
de 90' 00'00" para a direita, ficando assim fechada a
área de 45.000m' (quarenta e cinco mil metros quadra
dos), que se limita ao norte com a faixa de domínio
do Departamento de Estradas de Rodagem - DER;
ao sul, leste e oeste com terras de propriedades do
DNOCS.

Art. 2' A doação tornar-se-á nula, de pleno direito,
se a construçâo mencionada no caput do art. I' não
estiver concluída no prazo nele previsto, ou se ao imóvel
se der destinação diversa, hipóteses em que ocorrerá
a reversão do mesmo ao patrimônio do DNOCS, inde
pendentemente de indenização e qualquer benfeitoria
porventura realizada na área.

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N' 101, DE 1985, DO
PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado Extraordinário para Assun-'

tos de Irrigação, o anexo projeto de lei que autoriza
o Dcpartamcnto Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS a doar o imóvel que menciona, situado
no Município de Coremas. Estado da Paraíba.

BrasJ1ia, 16' lbril de 1986. - JOSÉ SARNEY.

EXPOSIÇfi JE MOTIVOS N' 7, DE ABRIL DE
1986, DO NHOR MINISTRO DE ESTADO EX
TRAOR' ...ÁRIO PARA ASSUNTOS DE IRRIGA
çÃO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra dc submeter à superior consideraçâo

de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei que
autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS a doar uma área de terra, de sua
propriedadc, à Companhia Hidrelétrica do São Fran
cisco - CHESF, Sociedade Anônima subsidiária das
Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - Eletrobrás, de
âmbito regional, tendo como área de atuação os Estados
da Bàhia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do norte, Ceará, Piauí e Maranhão, sediada
na cidade do Recife, localizada na área seca do açude
público "Estevam Marinho", no Município dc Core
mas, Estado da Paraíba, e que será destinada à constru
ção de uma Subestação de 230 KW, no prazo de 5
(cinco) anos.

O DNOCS, através da Resolução n" 2.830, de 15
de outubro de 1985, do seu Conselho de Administração,
já se manifestou de acordo com a doação do imóvel,
"tendo, inclusive, adotado todas as providências que de
vem anteceder ao ato alienatório.

Resta, tão-somente, a expressa autorização legisla
tiva, para que se possa praticar o ato jurídico ora pro
posto, o que me leva a solicitar de Vossa Excelência
o encaminhamento do anexo anteprojeto de lei à delibe
ração do Congresso Nacional.

Queira aceitar, Senhor Presidente, os protestos do
meu mais profundo respeito. - Vicente Fialho, Ministro
Extraordinário pata Assuntos da Irrigação.

Aviso n' 126-SUPAR

Em 16 de abril de 1986.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Excelentíssimo Scnhor Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria a

mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de exposição de motivos do Se
nhor Ministro dc Estado Extraordinário para Assuntos
de irrigação, relativa a projeto de lei que autoriza o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
DNOCS a doar o imóvel que menciona. situado no
Município de Coremas, Estado da Paraíba.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Marco Maciel. Ministro do Gabinete Civil.

RESOLUÇÃO N' 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposiçõcs que se encontravam em tra

mitação no dia 4 de outubro de 1988. ficam arquivadas
as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram emen
dadas no Senado Federal.

Parágrafo único~ Não estão sujeitos ao arquivamento
os projetos que, embora na situação prevista no capnt
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo de 30 (trin
ta) dias da promulgação desta resolução, requerer o
desarquivamento das proposições referidas no art. 1',
caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra-

mitação no dia 4 de outubro dc 1988. serão remctidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

Este Projeto. oriundo da Mensagem n" 101/86, auto
riza o DNOCS a doar à CHESF, mediante excritura
pública, lima área de 45.OOOm' localizada na área seca
do açude público "Estevam Marinho", no Município
paraibano de Coremas, destinado à construção de uma
subestação. no prazo de cinco anos. A doação será
nula sc ao imóvel se der outra destinação ou se a constru
ção não se efetivar no prazo previsto.

11 - Voto do Relator

Os preceitos da Constituição Fedcral foram integral
mente obedecidos quanto à legitimidade da iniciativa
(artigo 61, Capnt) e à competência legislativa da Uniâo
(artigo 22). A elaboração de lei ordinária (artigo 59,
inciso UI) é feita pelo Congresso Nacional, com poste
rior manifestação do presidente da República (artigo
48, Caput).

A alienação de bem imóvel da União deve ser prece
dida da indispensável autorização legislativa, conforme
o entendimento reiterado da ilustrada Consultoria-Ge
raI da República, expresso, dentre outras, nos seguintes
pronunciamentos:

- Parecer 525-H. de 14-06-67, do Dr. Adroaldo Mes
quita da Costa;

- Parecer 1-239, de 04-09-73, do Dr. Romeo de Al
meida Ramos;

- Parecer L-007, de 30-05-74, do Dr. Luiz Rafael
Mayer, complementado pelo Parecer n' L-045, de
31-12-74, do mesmo consultor.

As cautelas devidas foram tomadas c a Exposição
de Motivo declara que o DNOS jã se manifestou favora
velmente à doação.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa e. no mérito, pela aprova
ção deste Projeto de Lei n' 7.505/86.

Sala da Comissão, em 29 de agosto de [989. - Depu
tado Evaldo Gonçalves, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa c, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 7.505, de 1986, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Mendes
Ribeiro - no exercício da Presidência (art. 76, caput.
in fine, do RI), Bernardo Cabal, Carlos Vinagre, Harlan
Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osvaldo
Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson, Plínio Martins,
Theodoro Mendes, Renato Vianna, Rosário Congro
Ncto, Sérgio Spada, Tito Costa, Aloysio Chaves, Costa
Ferreira, Dionísio Hage, Messias Góis. Ney Lopes. Jor
ge Arbage. Vilson Souza, Juarez Marques Batista. Sig
maringa Seixas, Gerson Peres. Miro Teixeira. Roberto
Torres, Ibrahim Abi-Ackel, José Genoíno, Marcos For
miga, Afrísio Vieira Lima, Francisco Sales. José Melo,
Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduardo
Bonfim, Gonzaga Patriota e Evaldo Gonçalves.

Sala da Comissão, em 14 de setembro de 1989. 
Deputado Mendes Ribeiro, no exercício da Presidência
- Deputado Evaldo Gonçalves, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE DESENVOLVI
MENTO URBANO, INTERIOR E ÍNDIO

I - Relatório
Este projeto autoriza o DNOCS a doar à CHESF,

subsidiária da Eletrobrás, mediante escritura pública,
uma área de terra de 45.000 m2 localizada na área sua
do açude público "Estevam Marinho". no Município
de Coremas, Estado da Paraíba. e que será destinada
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à Construção de uma subestação de 230 KV, no prazo
de 5 anos.

A área tem seu polígono descrito no art. 2' da propo
sição.

A doação tornar-se-á nula, de plcno direito. se a
construção não estiver pronta no prazo previsto ou se
ao imóvel se der destinação diversa, hipótese em que
ocorrerá a reversão do mesmo ao patrimônio do
DNOCS, independentemente de indenização por ben
feitorias.

O projeto mcrecera manifestação favorável das Co
missões de Constituição e Justiça e do Interior quando,
em decorrência do disposto na Resolução n' 6.189, ocor
rer nova distribuição.

É o Relatório.

n - Voto do Relator

A doação pretendida é das mais justas e deve merecer
nosso apoio. A exposição de Motivo do Ministro Ex
traordinário para Assunto de Irrigação que acompanha
a mensagem presidencial, esclarece que o DNOCS já
se manifestou, através da Resolnção n' 2.830, "de acor
do com a doação do imóvel, tendo, inclusive, adotado
todas as providências qne devem anteceder o ato aliena
tório".

Reafirmando meu voto anterior, entendo que a mani
festação deste órgão técnico, dada a finalidade preconi
zada somente pode ser favorável à doação tanto mais
que, conforme sc dissc no relatório, há garantia de
reversão no caso de desvio de destinação.

Pelo exposto, voto pela aprovação deste Pro.jeto de
Lei n' 7.505/86.

Sala da Comissão, 20 de novembro.de 1989. - Depu
tado José Maranhão, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior
e Índio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimementc pela aprovação do projeto de Lei n'
7.505/86 (Mensagem n' 101/86), nos termos do parecer
do Relator, Deputado José Maranhão.

Estiveram prcsentes os seguintes Dcputados: Mário
Assad - Presidente, Etevaldo Nogueira - Vice-Pre
sidente, Waldeck Ornelas, José Luiz Maia, Orlando
Bezerra, Ruy Nedel, Christóvam Chiaradia, Asdrubal
Bentes, José Carlos Grecco, Álvaro Antônio, Manoel
Castro, Firmo de Castro, Lurdinha Savignon, Lézio
Satheler, José Carlos Vasconcclos, Fernando Velasco,
Simão Sessim, José Dutra, Gidel Dantas, Ubiratan Spi
nelli, Chico Humberto, Waldir Collatto, Cleonâncio
Fonseca, Anna Maria Rattes, Paulo Silva e Ricardo
Izar.

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 1989. 
Deputado José Maranhão, Relator; Deputado Mario
Assad, Presidente.

PROJETO DE LEI
N? 7.937·A, DE 1986

(Do Senado Federal)
PLS n' 261/81

Dá nova redação ao art. 48 da Consolidação das
Leis da Previdência Social; tendo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 7.937, de 1986, a que se refere
o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 48 da Consolidação das Leis da Previ

dência Social, expedida pelo Decreto n' 89.312, de 23
de janeiro de 1984, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 48. O valor da peusão devida ao conjun
to dos dependentes é constituído de uma parcela
familiar de 75% (setenta e cinco por cento) do
valor da. aposentadoria que ele recebia ou a que
teria direito se na data do seu falecimento estivessc
aposentado, mais tantas parcelas de 5% (cinco por
cento) do valor da mesma aposentadoria quantos
fo~em os seus dependentes, até o máximo de 5
(cinco.)"
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Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 23 de junho de 1986. - Scnador

José Fragelli, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS

COMISSÓES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÁO DAS LEIS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (CLPS)

DECRETO N0 89.312.
DE 23 DE JANEIRO DE 1984

TÍTULO UI
Prestações

CAPÍTULO XIII
Pensão

Art. 48. O valor da pensão devida ao conjunto dos
dependentes é constituído de uma parcela familiar de
50% (cinqüenta por cento) do valor da aposentadoria
que ele recebia ou a que teria direito se na data do
seu falecimento estivesse aposentado, mais tantas par
celas de 10% (dez por cento) do valor da mesma aposen
tadoria quantos forem os seus dependentes, até o máxi
mo de 5 (cinco.)

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 261, DE 1981

Introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, no que se refere à contribuição
social.

Apresentado pelo Senhor Senador Jorge Kalume.
Lido no expediente da sessão de 15-9-81 e publicado

no DCN (Seção 11), de 16-9-81.
Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,

Legislação Social e de Finanças.
Em 11-3-83, é arquivado nos termos do art. 367 do

Regimento Interno.
Em 10-3-83, é incluído em Ordem do Dia o RQS

n" 102/83, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume,
lido em 3-3-83, de desarquivameuto do PLS n' 26/81.

Em 11-3-83, é aprovado o RQS n' 102, de 1983.
Em 18-4-83. são lidos os seguintes Pareceres:
N" 201/83, da Comissão de Constituição e Justiça,

relatado pelo Sr. Senador Moacyr Dalla pela constitu
cionalidade e juridicidade do projeto.

N'202/83, da Comissão de Legislação Social, relatada
pelo Sr. Senador Gabriel Hermes pela aprovação do
projeto.

N' 202/83, da Comissão de Finanças, relatado pelo
Senador Gabriel Hermes pela aprovação do projeto.
Aguardando inclusão Ordem do Dia.

Em 19-4-83, é incluído em Ordem do Dia.
Em 19-6-84, é lido o Parecer n' 311184 da CCJ. Aguar

dando inclusão Ordem do Dia.
Em 4-6-86, é incluíllio em Ordem do Dia discussão

primeiro turno.
Em 5-6-86, é aprovado, em I' turno. Aguardando

inclusão Ordem do Dia.
Em 10-6-86, é incluído em Ordem do Dia, discussão

segundo turno. Aprovado em 2' turno.
Em 11-6-86, é aprovado o parecer. do Relator, ofere

cendo a redação final do projeto. E lido o Parecer n\'
478/86, da CR. Aguardando inclusão Ordem do Dia.

Em 19-6-86, é incluído em Ordem do Dia. Aprovada
a redação final.

À Câmara dos Deputados com o Ofício SM nO 306,
de 23-6-86.
SM N' 306
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Em 23 de junho de 1986

A Sua Excelência o Senhor Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos. nos termos do arL 58, da Constituição Federal,
o Projeto de Lei do Senado n" 261, de 1981, constante
dos autógrafos juntos, que "dá nova redaçâo ao art.
48 da Consolidação das Leis da Previdência Social".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador João Lobo, Primeiro
Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO N' 6. DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Càmara dos Deputados resolve:

Art. l' Das proposições que se encontravam em
tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Comissão Per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo úuico. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no capnt
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1\' caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 30 As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuiçâo. considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até àquela data.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n' 7.937/86, originário do Senado
Federal, pretende alterar o art. 48 da Consolidação
das Leis da Previdência Social, com o objetivo de fixar
novos perceutuais para a importância da pensão devida
ao conjunto dos dependentes do segurado.

Com efeito, a chamada parcela familiar que, para
lei vigente, corresponde a 50%, passa a ser contemplada
no projeto com o percentual de 75% do valor da aposen
tadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria
direito se na data do seu falecimento fosse aposentado,
e mais tantas parcelas iguais a5% (a lei atual estabelece
10%), cada uma, do valor da mesma aposentadoria
quantos forem os dependentes do segurado, até o máxi
mo de cinco.

No Senado, o projeto recebeu parecer pela aprovação
nas Comissões de Consti~uição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.

É relatório.

n - Voto do Relator

Não há dúvida que o presente projeto objetiva modi
ficar o valor da pensão devida ao conjuuto dos depen
dentes do segurado da Previdência Social, elevando,
sobremaneira, a chamada parcela familiar, sem, toda
via, indicar a correspondente fonte de custeio total exi
gida pelo art. 195, § 5', da Constituição Federal, nos
casos de criação, majoração ou extensão de benefício
ou serviço da seguridade social.

Além do mais, em face do princípio da hierarquia
das leis, parece-nos que uma lei não pode alterar o
texto de um decreto. Desse modo, entendemos que
a modificação pretendida pela proposição deveria ser
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efetivada na Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960
(Lei Orgànica da Previdência Social) e, não, na Conso
lidação das Leis da Previdência Social, que foi expedida
pelo Decreto n" 89.312, de 23 de janeiro de 1984.

Finalmente, devemos assinalar, a título de esclareci
mento, que se encontra em tramitação, na Casa, o Pro
jeto de Lei n" 2.570, de 1989, do Poder Executivo,
a que se refere o art. 59 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, e que "dispõe sobre os planos'
de benefícios e de custeio da Previdência Social e dá
outras providências". Referido projeto, ao dispor sobre
a pensão, atende, de forma ainda mais abrangente, ao
pretendido pela proposição do Senado Federal, eis que
estabelece em seu ar!. 65:

"Ar!. 65. .O valor da pensão por morte será
constituído de uma parcela, relativa à família, de
80% do valor da aposentadoria que o segurado
recebia ou a que teria direito, se estivesse aposen
tado na data do seu falecimento, mais tantas parce
las de 5% do valor da mesma aposentadoria quan
tos forem os seus dependentes, até o máximo de
quatro. "

Em face do exposto, votamos, pela inconstituciona
lidade, do Projeto de Lei n' 7.937/86, por violação ao
disposto no § 50, do ar!. 195, da Constituição Federal.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Nilson Gibson, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou,
unanimemente, pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nO 7.937/86, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João
Natal, Vice-Presidente, no exercício da Presidência;
Jorge Medauar, Vice-Presidente; Harlan Gadelha, Hé
lio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Michel Te
mer, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Morcira,
Evaldo Gonçalves, Juarez Marques Batista, Gerson Pe
res, Doutel de Andrade, José Genoíno, Marcos Formi
ga, Nilson Gibson, Plínio Martins, Renato Vianna, Ro
sário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes,
Tito Costa, Messias Góis, Sigmaringa Seixas, Ibrahim
Abi-Ackel, Sílvio Abreu, Vilson Souza, Roberto Tor
res, Alcides Lima, Benito Gama, Enoc Vieira, Adylson
Motta, Roberto Jefferson, Fernando Santana, Lélio
Souza, Raimundo Bezerra e Viccnte Bogo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1989. - Depu
tado João Natal, Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência. - Deputado Nilson Gibson, Relator.

PROJETO DE LEI
N? 7.938-A, DE 1986

(Do Senado Federal)
PLS 289179

Dispõe sobre o instituto de retrocessão e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação.

(Projeto de Lei n' 7.938, de 1986, a que se refere
o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O bem desapropriado pela União, Estados,

Distrito Federal, Territórios ou Municípios reverterá
ao expropriado:

I-não se cumprindo, no prazo de 5 (cinco) anos,
prorrogável por decisão judicial, a destinação prevista
no ato desapropriatório;

II - no caso de desvio de finalidade, hipótese em
que o expropriado, além da retrocessão prevista neste
art. terá direito a indenização por perdas e danos.

Art. 2' A reivindicação far-se-á pelo expropriado,
em ação competente que decidirá inclusive sobre argüi
ções de perdas e danos.

Art. 3" Julgada procedente a ação, despositará o
autor, no mesmo juízo, o valor recebido pela desapro
priação do bem objeto da retrocessão.

Art. 4" Esta lei não se aplica à desapropriação por
interesse social.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ar!. 5' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias contados de. sua publi
cação.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 7'! Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 23 de .junho de 1986. - José Frageli,

Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 289, DE 1979

Dispõe sobre o instituto de retrocessão e dá outras
providências.

Apresentado pelo Senhor Senador Humberto Luce
na.

Lido no expediente da sessão de 28-9-79, e publicado
no DCN (Seção lI) de 29-9-79.

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.

Em 7-3-83, é arquivado nos termos do art. 387, do
Regimento Interno.

Em 8-3-83, é incluído em Ordem do Dia o RQS nO
45/83, de autoria do Senhor Senador Humberto Lucena,
lido em 2-3-83 de desarquivamento do PLS n" 289179.

Em 9-3-83. é aprovado o RQS n' 45/83, de desarqui
vamento do projeto.

Em 21-11-83, são lidos os seguintes pareceres:
N' 1.020/83, da Comissão de Constituição e Justiça,
relatado pelo Senhor Senador Lenoir Vargas, pela cons
titucionalidade e juridicidade do projeto, através das
Emendas n'" 1,2,3 e 4-CCJ.

N' 1.021/83, da Comissão de Finanças, relatado pelo
Sr. Senador Hélio Gueiros pela aprovação do projeto
com as emendas CCJ.

Em 21-11-83 é incluído em Ordem do Dia.
Em 30-4-86 é incluído em Ordem do Dia.
Em 6-5-86, discussão encerrada após usar da palavra

o SI. Senador Lenoir Vargas, ficando a votação adiada
por falta de quorum. É incluido em Ordem do Dia.

Em 7-5-86 é aprovado em l° turno o projeto e as
Emendasn" 1,2, e 4-CCJ, sendo rejeitada à de n' 3-CCJ.
ÀCR.

Em 14-5-86, é aprovado o parecer do Relator ofere
cendo a redação do vencido para o 2' turno regimental
do projeto.

Em 16-5-86 é lido o Parecer n' 389/86, da CR.
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.
Em 19-6-86 é incluído em Ordem do Dia çliscussão

em 2' turno. Aprovado em 2' turno.
À Càmara dos Deputados com o Ofício SM n" 305,

de 23-6-86.
SM n' 305

Em 23 de junho de 1986

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

afim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 58 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei do Senado n" 289, de 1979, constante
dos autógrafos juntos, que "dispõe sobre o instituto
de retrocessão e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração.

João Lobo, Primeiro Secretário, em exercício:

RESOLUÇÃO N" 6 DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições
que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Ar!. l' Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciatia de deputados ou de Comissão per
manente: e

Dezembro de 1989

b) as que iniciadas na forma da alinea a, foram emen
dadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento
os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste art. sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1" caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém. o número original e sua procedência para todos
os efeitos rcgimentais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação nO dia 4 de outubro de 1988. serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

O Presente Projeto de Lei, n' 7.938/86, do Senado
Federal, que versa sobrc o instituto da retrocessão, é
encaminhado à Câmara dos Deputados, para revisão,
após ter sido aprovado pelo Senado, em 2' turno.

Apreciando a matéria, as Comissões de Constituição
e Justiça, e de Finanças, do Senado. concluiram pela
aprovação do Projeto, com emendas.

O Projeto mereceu do Senador Nelson Carneiro argu
ta análise, através d.e voto, em separado, onde S. Exce
lência concluiu pela aprovação da proposição, "com
a ressalva da não aplicação do instituto da retrocessão
à desapropriação por interêsse social".

Interessante destacar a louvável preocupação do Se
nador Nelson Carneiro ao chamar a atenção para o
"já ultrapassado conceito de intocabilidade da proprie
dade".

U - Voto do Relator

Da leitura atenta dos bem argumentados pareceres
e votos emitidos pelos eminentes Senadores Leonir Var
gas (Constituição e Justiça), Hélio Gueiros (Finanças)
e Nelson Carneiro (voto em separado), constatamos
que a proposição busca dirimir uam polêmica advinda
de texto do direito civil, eis que nele o instituto da
retrocessão não se acha explicitamente contemplado,
confundindo-se com a "preempção ou preferência".

Enquanto, na "retrocessão", com a emenda Nelsoll
Carneiro, proposta pelo Projeto, "o bem desapropriado
reverterá ao expropriado" , na "preempção ou preferên
cia", disciplinada pelo Código Cívil, o que existe, con
forme ensina J.M. de Carvalho Santos, é uma "reserva
que, para si, faz o vendedor, de ser, futuramente, prefe
rido como comprador, pagando, em condições iguais,
o prcço cncontrado ou ajustado, quando o comprador
quiser vender a coisa ou dá-ld em pagamento". (J.M.
de Carvalho Santos, in Código Civil Brasileiro Interpre
tado - Art. 1.149).

Assim, reexaminadas e complementadas as razões
que motivaram o Projeto em tela, não identifico obstá
culos de natureza constitucional. legal, juridico, regi
mental ou de técnica legislativa (art. 32, lU, alínea a
do Regimento illterno), que impeçam a sua aprovação.

No mérito. por todo o arrazoado, voto pela aprovação
do Projeto.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1989. - Egídio
Ferreira Lima - Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 7.938/86, nos termos do parecer do relator.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnal
do Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Costa Ferreira, Aloysio. Chaves, Eliézer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horário Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedito Monteiro, Gas
tone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Rosário
Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney Lopes,
Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Egídio Ferreira
Lima, Ibrahim Abi-Acj{el, Roberto Torres, Afrísio
Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Sou
za, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. -Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Egídio Fer
reira Lima, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 8.089-A, DE 1986

(Do Poder E){ecutivo)
MENSAGEM N' 389/86

Autoriza a reversão ao Município de Iguape, Es
tado de São Paulo, do terreno que menciona: tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; e, da Comissão de Agricultura
e Política Rural, pela aprovação.

(Projeto de Lei N' 8.089, de 1986, a que se refe
, rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decrcta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a promo

ver a reversão ao Município de Iguape, Estado de São
Paulo, do terreno, com a área de 520,00 m2 (quinhentos
e vinte metros quadrados), situado na Rua Coronel
RaBo, naquele Município, doado à União Federal, atra
vés da Lei Municipal n'! 1.06, de 24 de abril de 1954,
e da Escritura Pública de Doação, lavrada a 17 de no
vembro de 1954, ratificada e retificada a 14 de janeiro
de 1957 e transcrita, no Cartório do Registro dc Imóveis
da Comarca de Iguape - SP, às fls. 192 do Livro n"
3-R, sob o n" 8.669, em 17 de novembro de 1954,

Art. L' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

BrasI1ia, de de 1986.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N" 37.547,
DE 3D DE JUNHO DE 1955

Autoriza o Serviço do Patrimônio da União a acei
tar a doação de terreno, que menciona, situado no
Município de Iguape, no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 87, n' I, da Constituição, e de acordo
com os arts. l.J65 e 1.180 do Código Civil, decreta:

Art. 1" Fica o Serviço do Patrimônio da União au
torizado a aceitar a doação. que a Prefeitura Municipal
de Iguape, no Estado de São Paulo, faz à União Federal
de um terreno com a área de 520,00 m' (quinhentos
e vinte metros quadrados), situado na Rua Coronel
Rollo, naquele Município, tudo de acordo com a escri
tura, planta e demais elementos técnicos constantes do
processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
n" 47033. de 1955.

Art. 2" Destina-se o terreno à construção das esta
ções meteorológicas do Serviço Metereológico do Mi
nistério da Agricultura.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1955; 134' da Indepen
dência e 67" da República. - JOÃO CAFÉ FILHO
- Munhoz da Rocha - J. M. Whitaker.

MENSAGEM N" 389, DE 1986
(Do Poder Exec.utivo)

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na
cional:

Nos termos do art. 5J da Constituição Federal tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Sennor Ministro de Estado da Fazendá, o anexo
projeto de lei. que "autoriza a reversão ao Município
de Iguape, Estado de São Paulo, do terreno que men

·ciona".
BrasI1ia, 6 de agosto de 1986. - José Sarney,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 103, DE 25 DE JU
LHO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DA FAZENDA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
No anexo processo cogita-se da reversão ao Muni

cípio de Iguape, Estado de São Paulo, do terreno nacio
nal interior com a área de 250,00 m2, situado na Rua
Coronel RoBo, naquela Municipalidade.

2. Esse terreno fora doado à União Federal pelo
referido Município, através da Lei Municipal n' 106,
de 24 de abril de 1954, e da Escritura Pública de 17
de novembro de 1954, transcrita no Cartório do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Iguape-SP, às fls. 192
do Livro n' 3-R, sob o n' 8.669, em 17 de novembro
de 1954. Ratificou-se e retificou-se esse Instrumento
pela Escritura de 14 de janeiro de 1957, averbada naque
la transcrição em 22 de janeiro de 1957..

3. O Decreto n' 37.547, de 3D de junho de 1955,
formalizou a aceitação da doação pela União Federal.
. 4. Destinou-se a área à instalação de Posto Mete
reológicQ do Ministério da Agricultura.

5. Ocorre, porém, que esse Ministério desinteres
sou-se do imóvel, estando o mesmo desocupado desde
1968. quando foi desativada a Estação Climatológica
ali instalada.

6. Efetivada a reversão daquela área, pretende o
Município de Iguape cedê-la à Colônia de Pescadores
de 19uape.

7. O Serviço do Patrimônio da União e Secretaria
Geral deste Ministério opinam favoravelmente àquela
medida.

8. Nessas condições, acolhendo esses pareéeres, te
nho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência o anexo projeto de mensagem ao Congresso
Nacional. acompanhado de anteprojeto de lei, que con
substancia a medida proposta.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos do meu mais profundo respeito.
- Dílson Funaro, Ministro da Fazenda.
Aviso n" 522 - SUPAR.

Em 6 de agosto de 1986

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, relativa a projeto
de lei que "autoriza a reversão ao Município de Iguape,
Estado de São Paulo, do terreno que menciona".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de eleváda estima e consideração.
- Marco Maciel, Ministro- Chefe do Gabinete Civil.

RESOLUÇÃO N' 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988 ficam arquivadas
as seguintes, tenham ou não parecer:

aI as de iniciativa de deputados ou de Comissão per
manente; e

b) as que, 'iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamcn
·to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro dc 1988.

Ar!. 2', Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1°, caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais. .

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros Pode
res oU'do Senado Federal. que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remçtidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.
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Art. 4' Esta resolução entra em vigor na· data de
sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

I - Relatório

A 6 de agosto de 1986 o Sr. Presidente da República,
mediante a Mensagem n" 389, submeteu ã deliberação
do Congresso Nacional Projeto de Lei que autoriza
a reversão ao Município de Iguape, Estado de São Pau
lo, de terreno com área de 520 metros quadrados, situ'a
do na Rua Coronel Rollo, naquele Município e doado
à União pela Lei Municipal n' 106, de 1954.

Está a Mensagem Presidencial acompanhada de Ex
posição de Motivos do Sr. Ministro da Fazenda justifi
cando a medida proposta.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A desafetaçáo de bem público da União, finalidade
do presente projeto, haverá de efetivar-se mediante
lei federal, o que confere ao Projeto de Lei n' 8.089,
de 1986, plena constitucionalidade e inequívoca juridiei
dade sendo certo, demais disso que sua elaboração ob
servou os cânones da Técnica Legislativa.

É o voto.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 1989. - Theodoro

Mendes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Projeto de Lei n' 8.089/86, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Mendes
Ribeiro. no exercício da Presidência (art. 76, caput,
in fine, do RI): Bernardo Cabral, Carlos Vinagre, Har
lan Gadelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osvaldo
Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson, Plínio Martins,
Theodoro Mendes, Renato Vianna, Rosário Congro
Neto, Sérgio Spada, Tito Costa, Aloysio Chaves, Costa
Ferreira, Dionísio Hage, Messias Góis. Ney Lopes, Jor
ge Arbage. Vilson Souza, Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas. Gérson Peres, Miro Teixeira, Roberto
Torres, lbrahim Abi-Ackel, José Genoíno, Marcos For
miga, Afrísio Vieira Lima. Francisco Sales, José Melo,
Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima, Eduardo
Bonfim e Jairo Carneiro.

Sala da Comissão, em 14 de setembro de 1989. 
Mendes Ribeiro, no Exercício da Presidência - Theo
doro Mendes, Relator.

PARECER DE COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

I - Relatório
O Projeto, ora em exame, objctiva promover a rever-'

sáo ao município de Iguape, no Estado de São Paulo,.
de terreno doado à União, com a finalidade de ali insta
lar-se um Posto Metereológico do Ministério da Agri
cultura.

Com o posterior desinteresse do Ministério da Agri
cultura, desativando, inclusive, a Estação Climatoló
gica, a Prefeitura de Iguape optou por dar nova destina
ção ao terreno.

O Projeto teve parecer~a Comissão de Constituição
e Justiça, em 1986, mas sua tramitação fora sustada
em face dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Porforça da Resolução n' 6, de 4-4-89, determinou-se
o desarquivamento e o reinício de sua tramitação pelas
Comissões.

No exame da preliminares, a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação opinou pela constituciona
Iid~de. juridicidade e .adequada técnica legislativa..

A Comissáo de Agricultura e Política Rural compete
exalllinar o mérito da proposta.

11 - Voto do Relator

Com o desinteresse manifesto do Ministério da Agri
cultura em ocupar o imovel, encontrando-se, em conse-.
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qüência, desocupado, desde 1986, a Prefeitura decidiu
por dar nova destinação à áre.a, através de cessão à
Colônia de Pescadores de Iguape.

A nova destinação a ser dada àquele imóvel merece
o integral apoio desta 'Comissão, pois beneficiará um
importante segmento de trabalhadores: os pescadores
artesanais.

Em face disso, nosso voto é pela aprovação do Projeto
de Lei n" 8.089, de 1986.

Sala da Comissão, em 6 de dezembro de 1989. 
José Egreja, Presidente - Jayme Paliarin, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela aprovação do Parecer Favorável do Relator ao
Projeto de Lei n' 8.089/86.

Estiveram presentes os senhores Deputados: José
Egreja, Presidente; Rodrigues Palma, Jonas Pinheiro,
vice-Presidentes; Adauto Pereira Lima, Neuto de Con
to. Lael Varella, Adroaldo Streek, Osvaldo Bender,
Antonio de Jesus, Jovanni Masini, Adylson Motta, Ge
raldo Fleming, José Tavares, Celso Dourado, Oswaldo
Almeida, Antonio Marangon, Vinícius Cansação, Os
valdo Sobrinho. Alcides Lima, Carlos Cardinal, Erico
Pegoraro, Valdir Colatto, Nyder Barbosa, CleonânCio
Fonseca, Hilário Braun, Maurício Nasser, Jalles Fon
toura, Rosa Prata, Jorge Vianna, Maguito Vilela, Santi
nho Furtado, Del Bosco Amaral, Gilson Machado, Ibe
rê Ferreira c, ainda, Ubiratan Spinelli.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 189. -José
Egreja, Presidente - Jayme Paliarin, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 8.604-A, DE 1986

(Do Senado Federal)
PLS N' 297/85

Acrescenta dispositivo à Lei n' 5.108, de 21 de
setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; e. da Comissão de Trans
portes, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 8.604, de 1986, a que se refe
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 4' da Lei n' 5.108, de 21 de setembro

de 1966, alterado pelo Decreto-Lei n' 237, de 28 de
fevereiro de 1967. passa a vigorar acrescido da seguinte
alínea:

"Art. 4' .
n) um representante da Associação Brasileira de

Medicina de Tráfego."

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1986. - Senador

José Fragelli, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 5.108,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966

Institui o Código Nacional de Trânsito.

.................... ......cAPiTÜioií .. ····· ..· .
Da Administração do Trânsito

Art. 4' O Conselho Nacional de Trânsito, com sede
no Distrito Federal, subordinado diretamente ao Minis
tro da Justiça e Negócios Interiores, é o órgão máximo
normativo da coordenação da política e do sistema na
cional de trânsito c compor-se-á dos seguintes membros,
tecnicamente capacitados em assuntos de trânsito:

a) um presidente, de nível universitário, de livre es
colha do Presidente da República;

b) do Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Trânsito;

c) um representante do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem;
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d) um representante do Estado-Maior do Exército;
e) um representante do Departamento Federal de

Segurança Pública;
f) um representante do Ministério da Educação e

Cultura;
g) um representante do Ministério das Relações Ex

teriores;
h) um representante da Confederação Brasileira de

Automobilismo;
i) um representante di!' Confederação Nacional de

Transportes Terrestres (categoria dos trabalhadores de
transportes rodoviários);

j) um representante do "Touring Clube do Brasil";
1) um representante do órgão máximo nacional de

Transporte Rodoviário de Carga;
m) um representante do órgão máximo 'nacional de

Transporte Rodoviário de Passageiros;
- Art. 4' caput, com redação dada pelo Decreto-Lei

n' 237, de 28-2-67;
n) um representante da Associação Nacional de Fa

bricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
-Alínea n acrescentada pela Lei n' 6.369, de

27-10-76.
§ l' O mandato dos membros do Conselho Nacio

nal de Trânsito será de dois anos, admitida a recon
dução.
-§ l' com redação dada pelo Decreto-Lei n' 237,

de 28-2-67.
§ 2' Os representantes das entidades referidas nas

alÚleas h, i, j, I, m c n deste artigo serão escolhidos
pelo Presidente da República, dentre os nomes indica
dos por elas, em lista tríplice.

- § 2' com redação dada pela Lei n' 7.652, de 2-12-82.
§ 3' Os membros do Conselho Nacional de Trânsito

deverão ter residência no Distrito Federal.
- § 3" com redação dada pelo Decreto-Lei n' 237,

de 28-2-67.
- V arts. 5' a 8' e 12 do RCNT:·V. Resoluções n"

383/67, 566/80 c 579/81. V. Decreto n' 72.873, de
4-10-73, e Portaria n' 230, de 6-3-79, do MJ.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 297" DE 1985

Acrescenta dispositivo à Lei n' 5.108, de 21 de
setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito.

Apresentado pelo Senhor Senador Nelson Carneiro.
Lido no expediente da sessão de 4-10-85, e publicado
no DÇN (Seção II) de 5-10-85.

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça
e de Serviço Público Civil.

Em 28-5-86, são lidos os· seguintes pareceres:
N' 417/86, da Comissão de Constituição e Justiça,

relatado pelo Sr. Jutahy Magalhães pela sua aprovação.
N'418/86, da Comissão de Serviço Público Civil, rela

tado pelo Sr. Senador Jorge Kalume, pela sua aprova
ção. Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

Em 15-8-86, é incluído em Ordem do Dia. Aprovado
em l' turno.

Em 18-9-86, é incluído em Ordem do Dia. Aprovado
em 2' turno.

Em 16-10-86, é aprovado o parecer do Relator, ofere
cendo a redação final do projeto.

Em 21-10-86, é lido o Parecer n' 1.090/86, da Comis
são de Redação. Aguardando inclusão em Ordem do
Dia.

Em 5-12-86, é incluída em Ordem do Dia. Discussão
turno único. Aprovada a redação final.

À Câmara dos Deputados com o Ofício SM-N" 801,
de 9-12-86.

SM-N' 801 em 9 de dezembro de 1986

À Sua Excelência o Senhor Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados.

Senhor Primeiro-Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 58. da Constituição Federal.
o Projeto de Lei do Senado n' 297, de 1985, constante
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dos autógrafos juntos, que "acrescenta dispositivo à
Lei·n" 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código.
Nacional de Trânsito".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Enéas Faria, Primei
ro-Secretário.

RESOLUÇÃO N' 6, DE 4
DE ABRIL DE 1989.

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes. tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Comissão Per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1", caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os eftitos regimentais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal. que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeitos de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E .JUSTiÇA E REDAÇÃO

I e 11 - Relatório e
Voto do Relator

Este projeto altera o Código Nacional de Trânsito
para incluir um representante da Associação Brasileira
de Medicina de Tráfego no Conselho Nacional de Trân
sito.

Quanto às preliminares de admissibilidade do projeto
em exame, nada a objetar. Foram obedecidos os princí
pios constitucionais quanto à competência legislativa
da União (art. 22). ao poder de iniciativa (art. 61, caput)
e às atribuições do Congresso (art. 48. caput).

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade. juridici
dade e boa técnica legislativa deste Projeto de Lei n"
8.604/86.

Sala da Comissão. 13 de setembro de 1989. -Depu
tado Mendes Ribeiro, Relator.

In - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 8.604/86, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Carlos
Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra,
Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro. Michel Temer, Nil
son Gibson, Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário
Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio
Chaves, Costa Ferreira, Dionísio Hage, Eliézer Morei
ra, Evaldo Gonçalves. Francisco Benjamim, Messias
Góis, Oscar Corrêa. Juarez Marques Batista. Sigma
ringa Seixas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel
de Andrade, Miro Teixeira, Gastone Righi, José Genoí
no, José Maria Eymael, Marcos Formiga, Aldo Aran
tes, Antônio Mariz, Francisco Sales, Genebaldo Cor
reia, Raimundo Bezerra, Wagner Lago, Alcides Lima,
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Egídio Ferreira Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patrio
ta, Ervin Bonkoski e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 20 de setemaro de 1989. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Mendes
Ribeiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES

I - Relatório

. Objeiiva a proposta em exame, originária do Senado
Federal, acrescentar uma alínea n ao art. 4' da Lei
n" 5.108, de 21 de setembro de 1966, altcradô pelo
Decr~to-Lei n' 237, de 28 de fevereiro de 1967, para
mclUlr um representante da Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego como membro do Conselho Nacio
nai de Trânsito - Contran, sediado no Distrito Federal. ,

Na justificação, o autor, Senador Nelson Carneiro,
alega que essa Associação (Abramet), fundada há 9
anos, sem fins lucrativos, tem por finalidade melhorar
as condições de segurança no trânsito.

Il - Voto do Relator

Aprovada no Senado Federal em sessão de 5-12-86,
a proposta recebeu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação desta Casa.

Cabe a este órgão técnico manifestar sobre o mérito,
conforme as normas regimentais.

Sob esse aspecto, entendemos que a proposta é louvá
vel e merece aprovação, pois um representante dessa
associação poderá dirimir muitas dúvidas, como:

- Uma pessoa que não tenha visão em um dos olhos
pode ser motociclista?

- Até onde a atrofia de um membro pode ser limi
tante do ato de dirigir?

- Uma pessoa que sofreu um infarto do miocárdio
pode dirigir?

- Uma pessoa de 150m de altura, pesando 45Kg,
pode dirigir um caminhão pesado?

- Uma pessoa hipertensa pode dirigir um coletivo?
- Até que idade é seguro dirigir?
Estas são algumas das inúmeras perguntas que envol

vem o maior causador de acidentes do trânsito: o ele
mento humano.

Muitos acidentes têm a participação do homem, des
tacando-se os problemas de ordem física e psíquica em
seu desencadcamento.

• I Apesar de suas pretensões, a fragilidade e a falibidade
do ser humano acentuam-se quando em confronto com

I
as possantes máquinas que dirige. Seus reflexos tornam
se cada vez mais insuficientes e a tensão causada pelo
ato de dirigir acaba minando-o física e psicologicamen-

I
te .

A avaliação da relação homem-máquina, analisando
:,as suas limitações e as condições mínimas que o capaci
tem, é uma tarefa que requer uma participação médica,
para:

- O estabelecimento dos parâmetros a serem segui
. dos na seleção dos motoristas.

Fazer estudos epidemiológicos para dimensionar a
morbidade e a mortalidade nos acidentes de trânsito.

Estabelecer a etiologia precisa de certos acidentes
para relacionar as moléstias limitantes do ato de dirigir
veículo automotor.

- Promover a prevenção dos acidentes e concomi
,tantemente a prevenção do agravamento das lesões so
fridas por um acidentado ao ser indevidamente manipu
lado ,e transportado.

Estas e outras tarefas requerem, sem dúvida, a parti
cipação de médico especializado na área. No Brasil,
a Medicina do tráfego já se tornou uma especialidade
reconhecida pela Associação Médica Brasileira e pelo
Conselho Federal de Medicina, como já acontece em
outros países.

A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego 
Abramet, entidade que congrega médicos que atuam
nessa área desde a sua fundação, há nove anos, tem
participado da maioria das ações de estudo e prevenção
de acidentes de trânsito que têm ocorrido no BrasiL
Ela é membro do Grupo InterministeriaI de Prevenção
de Acidentes de Trânsito e da Comissão de Organização
do Ano Brasileiro de Scgurança no Trânsito. Por isso,
nada mais justo que ela passe a integrar também o •
Contran.'
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Pmjeto
de Lei n' 8.604, de 1986.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Depu
tado Lézio Sathler, Relator.

In - Parecer da Comissão

A Comissão dc Transportes. em sua reunião ordinária
do dia 13 de dezembro de 1989. aprovou por unanimi
dade o Projeto de Lei n" 8.604/86, do Senado Federal,
que "acrescenta dispositivo à Lei n' 5.108, de 21 de
setembro de 1966 - Código Nacional. de Trânsito" .
nos termos do parecer do Relator, Deputado Lézio
Sathler.

Compareceram os Senhores Deputados: Darcy Poz
za. Presidente; Alziro Gomes, Dalton Canabrava. Lael
Varella, Luiz Marques, Lézio Sathler, Mário Martins,
Mauro Campos. Mauro Miranda, Max Rosenmann.
Paulo Roberto. Rubem Branquinho. Simão Sessim.
Stélio Dias, Costa Ferreira, Marluce Pinto, Eliel RodIj
gues e Luiz Leal.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989. - Depu
tado Darcy Pozza, Presidente ~ Deputado I~ézi!) Sath
ler, Relator.

Projetos Apresentados
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N' 202, DE 1989
(Do Senado-Fede'ral)

PLS 162/89-Complementar

Dispõe sobre a tributação de grandes fortunas,
nos termos do artigo lS3, inciso VIl da Constituição
Federal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O imposto sobre grandes fortunas tem por

fato gerador a titularidade, em l' de janeiro de cada
ano, de fortuna em valor superior a NCz$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzados novos), expressos em moeda
de poder aquisitivo de l' de fevereiro de 1989.

Art. 2' São'Contlibuintesdo imposto as pessoas físi
cas residentes ou domiciliadas no País.

Art. 3,' Considera-se fortuna. para cfeito do art.
l' desta lei, o conjunto de todos os bens, situados no
País ou no exterior, que integrem o patrimônio do con
tribuinte, com as exclusões de que trata o § 2' deste
artigo .

§ l' Na constância da sociedade conjugal, cada côn
juge será tributado pela titularidade do patrimônio indi
viduai e, se houver, de metade do valor do patrimônio
comum.

§ 2" Serão excluídos do patrimônio, para efejto de
determinar a fortuna sujeita ao imposto:

a) o imóvel de residência do contribuinte, até Ovalor
de NCz$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados novos);

b) os instrumentos utilizados pelo contribuinte em
atividades de que decorram rendimentos do trabalho
assalariado ou autónomo, até o valor de NCz$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzados no
vos);

c) os objetos de antigüidade, arte ou coleção. nas
condições e percentagens fixadas em lei;

d) investimentos na infra·estrutura ferroviária, rodo
viária e portuária, energia elétrica e comunicações, nos
termos da lei; e

e) outros b~ns cuja posse ou utilização seja conside
rada pela lei de alta relevância social, econômica ou
ecológica.

Art. 4" A base de cálculo do imposto é o valor do
conjunto dos bens que compõem a fortuna. diminuído
das obrigações pecuniárias do contribuinte. exceto as
contraídas para a aquisição de bens excluídos nos termos
do § 2" do artigo anterior.

§ 1" Os bens serão avaliados:
a) os imáveis, pela base de cálculo do imposto territo

rial ou predial, rural ou urbano, ou se situados no ellte
rior, pelo custo de aquisição;

b) os créditos pecuniários sujeitos a correção mone·
táriá ou cambial, pelo valor atualizado, excluído o valor
dos considerados, nos termos da lei, de realização im
provável;

c) os demais, pelo custo de sua aquisição pelo contri
buinte.
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§ 20 Considera-se custo de aquisição:
a) dos bens adquiridos por doação, o valor do decla

rado pelo doador ou, na falta d,e declaraçãO, o v.alor
de mercado na data da aquisição;

b) dos bens havid!ls por herança ou legado. o valor
que tiver servido de base para a partilha;

c) dos bens adquiridos por permuta, o custo de aqui
sição dos bens dados em permuta, atualizado moneta
riamente;

d) dos bens adquiridos em Iiqüidaçáo de pessoa jurí
dica ou de valor mobiliário, o custo de aquisição das
participações ou valores liquidados, atualizado moneta
riamente.

Art. 5' O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
Classe de valor do patrimônio Alíquota
até NCz$ 2.000.000,00 _.............. isento
mais de NCz$ 2.000.000,00
até NCz$ 4.000.000,00 0,3q.
mais de NCz$ 4.000.000,00
até NCz$ 6.0GO.000,00 0.5q.
mais de NCz$ 6.000.000,00
até NCz$ 8.000.000.00 0.7q.
mais de NCz$ 8.000.000,00 1Sé
§ 1',' O montante do imposto será a soma das parce-

las determinaclas mediante aplicação da alíquota sobre
o valor compreendido em cada classe.

§ 2' Do imposto calculado, nos termos do parágrafo
anterior, o contribuinte poderá deduzir o imposro de
renda e respectivo adicional cobrado pelo Estado que
tiver incidido sobre os seguintes rendimentos .. por ele
auferidQs no exercício findo: de aplicações financeiras.
de exploração de atividades agropastoris. aluguéis e
royalties, lucros distribuídos por pessoas jurídicas e ga
nhos de capital.

Art. 6' O imposto será lançado com base em decla
ração do contribuinte na forma da lei, da qual deverão
constar todos os bens do seu patrimônio. c respectivo
valor.

Parágrafo único. O bem que não constar da decla
ração presumir·se-á, até prova em contrário. adquirido
com rendimentos sonegados ao imposto de renda, e
os impostos devidos serão lançados no exercício em
que for apurada a omissão. .

Art. 7'! Terão a expressão monetária atualizada pa
ra a data da ocorrência do fato gerador. com base em
índice que traduza a variação do poder aquisitivo da
moeda nacional:

I-os vaiares conBtantes do ar!. 1", do art. 3". §
2' e do art. 5", a partir de l' de fevereiro de 1989;

II - o valor dos bens de que tratam o art. 4" e seus
parágrafos. a partir da data da aquisição. ou, se pago
a prazo, do pagamento do preço da aquisiçâo;

UI -o valor dos impostos deduzidos nos termos do
§ 2' do a:rt. 5", a partir da data do pagamento.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1989. -Senador

Nelson Carneiro, Presidente .

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM1SSÓES PERMANENTES

CONSTlTUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

SEÇÃO 1I1
Dos Impostos da Uuião

Art. 153. Compete à União instituir impostos so
bre:
1- importação de produtos estrangeiros;
\l-exportação, para o exterior, de produtos nacio-

nais ou nacionalizados;
lU - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V -operações de crédito, câmbio e seguro, aLI relati

vas a títulos ou valores mobiliários;
VI- propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei comple

mentar.
§ 1" É facultado ao Poder Executivo, atendidas as

condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as
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alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I. lI.
IVeV.

§ 2" O imposto previsto no inciso lII:
I - será informado pelos critérios da generalidade,

da universidade 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 cinco 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 pro

duto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for

devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores; .

III - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.

§ 4" O imposto previsto no inciso VI terá suas alí
quotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pe
quenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explo
re só ou com sua família, o proprietário que não possua
outro imóvel.

§ 5' O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusiva
mente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de origem;
a alíquota mínima será de um por cento, assegurada
a transferência do montante da arrecadação nos seguin
tes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal
ou o Território, conforme a origem;

lI-setenta por cento para o Município de origem.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção T)

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 162,
DE 1989 - COMPLEMENTAR

Dispõe sobre a tributação de grandes fortunas,
nos termos do art.153, inciso VII da Constituiçáo
Federal.

Apresentado pelo Senador Fernando Henrique Car
doso.

Lido no expediente da Sessão de 23-6-89 e publicado
no DCN (Seção ll) de 24-6-89. Despachado à Comissão
de Assuntos Econômicos.

Em 20-9-89, é emitido pelo Relator, parecer favorá
vel, nos termos do Substitutivo que apresenta. aprovado
pela Comissão. ficando vencido o voto em separado
do Senador Olavo Pires.

Em 22-9-89. é lido o Parecer n' 209/89, da Comissão
de Assuntos Econômicos. relatado pelo Senador Gomes
de Carvalho.

Em 10-10-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo de cinco sessões ordinárias para apre
sentação de emendas, sendo que ao projeto foram ofe
recidas as Emendas n'·" 2 a 4. de autoria do Senador
Maurício Corrêa.

Em 4-12-89, é lido o Parecer n' 378/89. da Comissão
de Assuntos Econõmicos, relatado pelo Senador Gomes
Carvalho.

Em 5-12-89. é lido e aprovado o RQS. n' 665/89,
de autoria do Senador Antônio Luiz Maya, de dispensa
de interstício e prévia distribuição de avnlsos. para o
projeto.

Em 6-12-89. é aprovado o Substitutivo. ficando preju
dicado o Projeto e as Emendas n'; 2 a 4. À CDIR
para redigir o vencido para o tnrno suplementar. É
lido o Parecer n" 388/89, da COIR relatado pelo Senador
Antônio Luiz Maya. oferecendo a redação do vencido

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N9 214, DE 1989.
(D P. M E S A)

Dezembro de 1989,

para o turno suplementar. É lido e aprovado o Requeri
mento 688/89, do Senador Meira Filho. de dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para que
a matéria figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Anunciada a matéria. usa da palavra o Senador Jutahy
Magalhães justificando o Requerimento n" 691189, que
apresenta nesta oportunidade. de adiamento da discus
são por 48 boras; em segnida o Senador Cid Sabóia
de Carvalho suscita questão de ordem, quanto à nuli
dade do procedimento adotado. nesta fase. pelas razoes
que expõe. O Presidente acolhendo questão de ordem
levantada, retira a matéria da pauta, tornando sem efei·
to o Requerimento n" 691, anteriormente lido.

Em 7-12-89, é lido e aprovado o Requerimento n"
702/89, do Senador Dirceu Carneiro. de dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos para que o
projeto figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovado em turno suplementar.

À Câmara dos Deputados com o Ofício SMlN" 857.
de 12-12-89
SM/N" 857

A Sna Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
JV/.

Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Cãmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n" 162. de 1989-Complementar. cons
tante dos autógrafos juntos, que "dispóe sobre a tributa
ção de grandes fortunas, nos termos do artigo 153. inciso
VIl da Constituição Federa'''.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

Aplic. ~;ervldore. d~ ciMu. dos DlIlputaeo. dl._

p;;alç5e. da HecU<:la lorov.1aórl. no;> 106, de 14 de no

vellJ::lro·d. 1'89, • di outra. provi.di!nciaa. -

A CMARA OOS ,DEPUTADOS. no uso das atribuiçõl':s Que
lhe conferetll o inciso IV do art. 51 ôa Constituição feáeral e in
siso XVII do ilIrt. 15 da Resolução n! 17. de 1989. ~ tendo em vi:o
ta O disposto na Medida Provisória fi! 106. de 1~ de novembro de
19,!9.

IESOLYE:

Art. l' Os: vencimento:; e salários dos servidores da
Cilllan dos Deputados a lJ~rtir de 19 de r')vembro de 1989 são os
fb:2dos nas Tabehls do Anexo I desta Resolução.

I I' O posicionamento dos cargos e empreQos de
nível ltIédio. integrantes do Quadro e Tabelas' Permanentes e Espe
cial. pertencentes ao Plano de Classificação de Cargos e Empre
vos. instituído de acordo com o dl$pos.to na Lei n! 5.645. de 10
de dezembro de 1970, nas referencias de vencimentos e sõllérios.
observará 11 correlação estabelecida nos Anexos I e II desta
ltesoJuç~o.

f 2' Os atuais cargos ocupados pelas categori
a!> funci<lrlais de Agente de Serviços legislativos - Área de Es·,
Ptcielizar;ão de Serviços de Atendimento; de Agente de- "rrans"por
te legislati'to: de Desenhista; de Operador de Audiovi~ual; de Opf;..
rlldor de Máquinas; de Mente de Encadermll;ão e Douração; de Agen
te de Conser'tação e Restauração e de Agente de seouranç/r legi$llt
Üva, do Nível Intermediário, lerio tr:lnspostos p::lrn o H1vel ,l,u
xi 1i~r, quando vngarelll.

'3' 05 ocup,lOtes dos caroo!;, tri'lnsformados. ou
transpostos, ficam sujeitos ao exercício d.llS atribuições ~nt!
n!"ntrs IICS C.llrgos a qUI! pertrnclam. inelu~ive. quando for o "ca
$0, ao uso de uniforme. ite a transpo:nção defInitiva do cargo
Dllrll O Nível ,l,mdliar.

Art. 2! .. partir de }' de novembro de 1989. ficam
Ibsorvides pelos v!!ncifllento~ e sal~rios constontes do Anell'o I as
w-tifica.;&s instituídJs M Câmara dos Deputado:; pela Re501UI;~O'ni

5. de 28 de 'Nio de 1985, e as decorrentes dali leis n~ 6.325. de
111 de Ilbdl de 197E,. e n' 7.706, de 21 de dezr:mbro de 1988. e do
Decreto-lei OI 2.3óS, de 27 de outubr(l de 1987.

P.rágnfo único. As v~ntOlQens DeS!nnis. nominalmen
te identificadas. percebldas peIo's servidores serão incorpora·
das, vl!!dada !I redução de remuneração.

Art. 3' As parcelas adiCionais ~os respeetivLlS ven
cimentos nos termos da Resolução n~ 1. de 19130. serão pa~3S como
diferença i ndllJidual, noellna Im~nte idW[l ftt3de. ob~ervados os
valores em vigor.

f tt A partir de l' d~ novembro de 1989, iIi frl'l
ção do Quinto a ser- adlCionadll ao vencimento do t:~rÇlo l!fetivo !l~
re calculada diretamente sobre a representaç50 trlensal do t~rgll

et!l comissão do GruPo-Dlfeçào e Asses:!IorMlento Superiores.

4 21 ,l,plica·se o critério de c~lculo a Que se
refere o puágrafo ilnteric.r às paredes atualí .. adns nos termos
da Resolução n' 1. de 1980. correspondentes l'Io:o; anos cOIlIDletos
posteriores M décimo ~no.

Art. lt' O disPo$to nesta resolução l'Iphca-se Mll

proventos de aposerrtedoria ou de disponibiltdnde e às pen:o;ões.

Art. 5' A Grati fi cação Especial de Oe.;empenhO de:
que trata o inciso VllI do art. 165 da Resolução "" 67. de
1962, passa a denominar·se Gratificação de Atividade Lel11slati·
va, sendo o seu valor obtido através de Tabelas de fatore:., in·
cidentes sobrl!! o vencilr.ento Oll salârio.

Art. 6. Esta rC50luçiio entra em vigor n.ll date de
.::ua publicação.

Art. 71 Il.~se o 8rt. ]! da Resolução n!l 36, de:
2~ de oututlro de 1983. e as disposições em contrlÍrio.

Câm~r!l dos Deputados. em Z9 de novelllbro dI:: 1989.

dL<tt<. .iAr
P~ES DE ~HDRADE

Presidente da Câmara dos Deputado:;

e-3 eP5)
CIo.RLOS COnA

31! Sen~tâTio _ RelatOT

A r.cdidJ proyisôda n~ 10G, de 14.11.B9, além de c.on~

ceder, il p;lrtir de tlo'o'erll\)ro de 1989, um rctljustüm:lnto de: 26.06'::
(vinte e seis vírgula zero seIs por cen[oJ. a título de reoaSlç~o

ao~ venCimentoS e salãrios dos serVidores. positlcncu os ac:upllntes
de C3r90$ c empregos de nível rnêdlo, pertencentes MS Plôlnas de
Classificaçiio de Cargos e Errpreflos, instltuídD5 . pela U:l n'
5.5115, C~ 10.12.10. erl' cetegorias funcionais de nível inter~edii~
rio e de ní'o'C!l au:ul1ar. fixando. em cons;eQUf!nCla. novos valores
~s Totlc1ns de Referêntla.

Esta medida decorreu da absorção de çratiflCi~ções, au
xilios. abOnos, adicion<lis. indenLzações e outras retnbulções aos
1fencill'oentos e salEÍrios fixados nlls novas Tabelas.
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AMedida Provisória alterou também os percentuais de
al~mas indenizações, gratificações e adicionais percebidos pelos
servidores, dentre os quais a gratificação por trabalho com Raio
x, ou substâncias radioativas. adicional de insalubridade e de pe
riculosidade, cujas vantagens têm aplicação na Câmara dos Deputa
dos,

Os valores dos vencimentos e da representação dos Gru
pos de Di reção e Assessoramento Superiores e de Direção e Assistên
cia Intermediária foram, também, majorados e alterado o critério
de cálculo da fração do quinto a ser adicionada ao vencimento do
cargo efetivo dos servidores estatutários, conforme disciplinamen
to institu.ído pela Lei nº 6.732, de 1979..

Todas estas medidas foram estendidas aos proven
tos de aposentadoria ou de disponibilidade e às pensões.

Assim. de conformidade com a disposição consti
tucional que assegura aos servidores isonomia de vencimentos pg
ra cargos de atribuições iguais ou assemelhadas entre os três
poderes, ressalvadas a~ vantagens de caráter individual e as re
lativas à natureza do trabalho executado,e, ainda, em cumprime~
to ao Plano de Classificação de Cargos e Empregos. instituído,
tam~ém, na Câmara dos Deputados, com a aplicação da Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970, impõe-se a adoção. nesta Ca
sa, das propostas contidas no Projeto de Resolução ora submeti
do à apreciação do Plenário.

(ANEXO
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ANEXO II

(Art. 2g da Resolução n~ , de 198 .l

C~TEGORI~S FUNCION~IS DE NíVEL INTERMEDI~RIO

Agente de Segurança Legislativa

- Assistente Administrativo

- Assistente Legislativo

- Agente de Serviços Legislativos

Área de Especialização:

• Serviços de Comunicação e Informação

• Serviços de ~rquitetura e Engenharia

• Serviços Especiais

• serviço de ~tendimento

• Serviço Paramédico

- Operador de ~udiovisual

- Operador de Máquinas

- ~gente de Enc~dernação e Douração

- ~gente de Conservação ·e Restauração

- Agente de Transporte Legislativo

Área de Especialização:

. Condução de Veículos

• Mecijnica de Veículos e Serviços Auxiliares

- ~djunto Parlamentar

- Desenhista
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1le4i4a Provll16r1a nO 106, 4a U 4a nOWlllbro 4a 19.,.

Dispõe sobre os vencimentos, 8alá
riOS, .01150. e demais retribuições
dos servidorew civis e militares do
Poder Executivo, na admini.tração
direta, nas autarquias, nas funda
ções públiciAs e no. extintos Terri
tórios, e di outras providancias.

o PRlSID~ DA R8POBLICA, no uso da atribuição que lhe con
fere o ~t. 62 da Constituiçio, adota a .eguinte Medida Provisória, com
forca de leil

Art. lo Os vencimentos, .allrio., soldos e demais retribui
c~. dos servidores civis e militares do Poder Executivo, na adminis
~aGlo direta, na. autarquias, inclusive as .. regime e.pecial, nas
fundac&'. públicas e nos extinto. Território., oorrespondentes eo Dls
da nove-bro \\e 1989, .io reaju.tados _ 26,06\, a t1tulo 4e "po.icão
.alarlal. '

parlgrafo único. A repo.içio a que se refere e.te artigo .0
.nte ~ devida aO.' servidor.s que nlo obtiver.., .por qualquer forma,
rea:lu.~,'aob o ...mo tttulo ou fund...nto, inclu.iva _ virtude 4a
aplieaclo ou altaraclo de planos da cargos e .alirio••

Art. 20 Ba decorrência do dispo.to ne.ta Medi4a provi.ória,
• re-uneracio dos .ervidore. civis .fativo. do POder,Sxacutivo, na ad
81nl.traclo 41"ta, no. extintos '1'errit6rios, nas autarquias, exelulda.
a. _ reg~ eapecial, e na. Instltuic5es faderai. de'en.lno beneficia
das pelo art.' 30 da Lei 110 7.596, de 10 de abril 4e,1987, , a fixada
bas Tabele. do. Anexo. I a XIX de.ta Medida provi.ória.

11~ O po.leionamento do. ocgpantes 4e Dargo. e ~regos 4e
nlva1 -'dlo, pertencentes ao. Planos da elas.ificaclo de êargos e Em
pregos, instituldos pela. Lei. nOs 5.645, de 10 de dezembro de 1970, a
6.550, de 5 de julho de 1978, nai! referincias de vencimentos e aall
rios, ob.ervari a corre~ção estabelecida nos Anexos I, XX e XXI desta
Medida Provi.6ria.

S 20 A partir de 10 de novembro de 1989, ficam absorvidas
pela. remuneracõ.s constantes das Tabela. anexa. a ••ta Medida Provisó
ria a. 9Ta~ificacões, auxIlio., abono., adicionais, indenizacões e
quaisquer outras retribuicõe. que .stiverem .endo percebidas pelos ser
vidore. aleancados por este artigo.

S 30 Rão .erio incorporada. na forma do parigrafo anterior
•••eguinte. vantagens.

I - a remuneracão decorrente do exerclcio de cargo em comis
.10 ou funçlo de confiança,

IJ - e remuneração pela prestacão da aervi~o extraordinirio
CConstituicão, art. 70, XVI),

111 - a gratif~cação pela participação em 6rg.o de delibera
cio coletiva,

IV - a gratificacão por trabalho com Ràios X ou .ub.tlneias
radioativa.,

V - a gratlfiea~lo por encargo de CUrso ou d. concurso,

vi - a grá~ifieaçio de repre"n~.~'o'd. Ja~inet.,

VJI - a gratificaçlo d, interioriaaçlo,

VI~I - • gratificaçlo 4e ~edic.~io .~clu.~v~,

lX-- a 9ra~lficação por regincia i. clai~o,

~- a gratlficacio de chefe de depart~ento, divislo ou equi-
valente,

XI - a gratificação de chefia ou, eoordenacão de cura0,
Ir8a o~ equival.n~e'

:xti' - • ,giat~ticaçio ••peéi.a'ld.1Qq.itdàd~.i

, 'ltgI, ~ ja gr.a~1fic.çio.a que s,e ,re~.r. l) 's r3~ ':d6 ,art,. 70
Lei nO 4.341, de 13 'de 1unho de 1964; ,

XIV - -a gratifieac10 pelo exereteio em determinadas zonas ou

xv - a gratificacão de .át!mulo I fi.calizacãQ e i arrecada
çio, devida ao. fiscais de contribuicõe. previdenciirias (art. 11 da
Lei nO 7.7l7, de 30 de junho de 19'9) • ao••erv~dor•• a que.e refere
o art. 70, i 20, da Lei nO 7.155, de 24 de outubro 4e 1989,

Quinta-feira 14 15555



mo"

-iho,

,~5556 Quinta-feira 14 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

XVI - a 9ra~ificaçio de produtividade do ensinol

XVII - a gra~ificaçlo prevls~a no ar~. 30 da Lei 40 4.491, de
21 de 12OVUlbro de 19641

XVIII - o abono .apecial concedido pelo 5 20 do ar~. 10 da
~i nO 7.333, de 2 de julho de 19851

XIX - o .alirio-familial

XX - as cUidai I

XXI - a a~uda de cu.to em razlo de .udança de .edel •• ~

XXII - o auxIlio pu • !odenizaçio de tranaporte,

, 'XXIII -:0 adian~amen~ pecuniário a que ae refere o ar~. 80
OicLai no '7.686, de 2 de dezembro,de 1988,
- E.f"!

-r.' XXIV - oadi-cional por témpo de aerviçol

XXV - o. adicionai. por a~ividadea in.alubre. ou perigo.a.1

XXVI "; o adicional de firia~ .(con.tituiçlo, art. 70, XVII) I

··XXVU - .o',adicional noturno (Constituiçl!). art. 70, ~X)I

XXVI~I - o abono pecuniário (Consolidaçio das Lei. do Traba-
art. 143) I .

26(/ XXIX -,o.pro labore'e a;retribuiçio .dic~onal v~riãvel,. pz:e-
~~OIIi.no.-aru•. 50 .~50 aa ..LcIi,eo,'ló711, de .~2·~. c!ezUlbro de 19881
06;;lL~:':'''' '

xxx· a.importincia decorrente da conver.ão de féria., l~cen-
ça·prlmio ou especial em pecúnial -

. 'XXXI • a '~rtincia'decorr.nte da aplicação do, art". 20 ."a
OIi 110 '.'732, cle .·,deJdezembro de 1979; dos. art•• '179. 180. t:8~ cJa ~i
no 1.711, de 28 de oUtubro de 1952. e da agr.9açãol -

Dezembro de 1989

.
XXXII ~ as diferença. individuai" nominalmente

da., ob.ervado o di.posto no 5 40 deate artigo I

MEDIDA PROVISÓRIA N9 106, de 14.11.89.

identifica-

I 40 ~r.~te9".,...-oata~ nO;lllinallllll!nt4!! .:Ldf'nt1fica~~ IIt!r
cebida. pelo. aervidore. pertencente. ao. Plano. de Cla••ificação de
!Cargo. e ,Ellprago. ·.. 1I\ljIf...."J:~.,o,.S; 10 dea1;e ar,ti90•.: .~rão. incorpora·
110 sem reduçlo de~J:M.D; ,
9
-& I l. 5 5" PÍ1lPl ~...do_~",iJ1lr",ntuaia das ~~uinJ;" .,1n~4fn~.za
JC6u.., gratific:aç,Õe.~~~"•• ,9H:c:ebido. pelo...rvidor......r.t'r~ui
dOIl no. termoll dos Anexo. I a VIII e XVI a XIX desta Medida -Pro"iaQr~áz

I - inde~~~~io ~ ,~~an.porte.z 11,5'1

II - in~em.ll.oã.ty 4e J\!l\)illtaçlopolicialz.tõ'. DocallO do in
~ I,e I2'~ nos çallo•. ~9S .~noi.o. ZI,~ 111, do ar~. 80dô Dec~eto-lei
nO 2.251, de 26 de fevere~ro de 19B~,

UI - 9r~dli«;Aili\o P'l;!.o.elÇerc1cio em de~e,rminadA8 zonas ou
locais: 6', 12' e 1B', como definido em regulamento I

IV - gratificação de habilitação profissional: 31'. no callo-4, Curllo de Aperfai~~~to.de Diplomata,e 37\, no c:a~o de Curso de Al
tos EstudolSl

V - gratifica~io por ~rabalho co~ Raios X ou substincias ra
dioativasz 10'1

VI - gratificaçio de interiorizaçãoz 10', 13' e 16', na forma
da legislaçio em vigor,

VII - adic19na~"dei~.al~ridadez 2.5" 5, e 10', conforme
dispoito na legialáçãõ em v~90r(

VIU - aç1icional ~. P,ericuloaidadez 7~5"

S 60 .A•. :j,nden!Jaçõe•• gratifica9ões li .dicion~is a que .e
refere o parágrafo anterior"paslilllÍl a ser êalculados .obre o vencimento
ou salário.

Ar~. 30, ~ijo.~n~lda •. all gratificações de que tratam o art.
40 do Decre~o-lei nO 2.117, de 7 de maio' dê 19B4~ o art. 1~, inciso 11,
do Decreto-lei nO,~.:U3~ d,~ lLd~ .j\lnho.de 1987, e O parágrafo único do
art. 20 do Decreto-Iai no-2.iU. 4e26 de dezembro de 1984.
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Parágrafo único. A gratificação a que .e refere o parágrafo
único do art. 2g do Decreto-lei nO 2.19~, de 198~, não poderá ser paga
cumulativamente com a. demai. r.f.ridas neste artigo. '

Art. 40 A8 gratificações de nlvel superior, de 'atividade
técnico-aamini.tr~tir.a,.e.a.~ef~r~~as noa art•• 10 ... 20 do Decreto-lei
nO 2.365, de 27 de outUbrá de 1987, com a redação dada pelo Decreto-lei

iYo ~~366,_!se • d!ll:,n![lvem!'~q.de ~98~, ..be.. as~ill\ o a!:?Ona ,instituldO_ pelo,
art. 20 da Lei nO 7.706, de 21 ae:~~~embro de ,198Q, ~iqent•• no _.s. de

ou'tubro de 1989 • percebidos pelo. 'servidores pertencentes 1 tabela
emergencial da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - SUCAM e
is tabelas de especialistas do. órgio. da Administração Federal direta
e ~s autarquias, ficam consolidadas, a partir de 1~ de novembro de
1989, em UII\8 única gratificação, cUjo válor correllPOftderi, ·,ao da .oll\a
das parcela. unificada••

Art. 50 A. gratificaçõe•.de que tratam os arts. lo e 20 do
Pecreto-lei DO 2.365,'de 1'87,'. o abono in.tituldo pelo art. 20 da Lei
nO 7.706, de 1988, percebidos nos termo. das norma. 811\ vigor pelos aer
vidor•• contratado. para exercer•• .-pregos ~rmanentes, cargos ou fun
ções do·órgão a iU. se r.fer. a Lei nO ~.34l, de'1964, • pelos servi
dores das fundaçoe. p6blicas, .xcetuada••s beneficiadas ~lo ,rt. 30
a. Lei nO 7.596, de 1987, são incorporados aos respectivos sallrio" a
partir de 10 de novembro de 1989.

tad,r.fo bico•. A ,ratitioaçlo d. "ativid.d. 't;4c'oictl-.dai
ni.trativ••• 9r.tific.çlo pelo d....penbo d. ativid.d•• d. apoio p••
.am a ••r devid.. .0. aervidore. contratado. para .xarear.~ ..pr.go.
perman.nt•• do 6rglo • que •• ref.r•• Lei nO 4.341, ~. 1964, ..diante
á incorpor.çlo ao. r.spectivos ••llrio. da. aludid•• gratificaç&e., no.
valore. vigent.... outubro d. 1"9 • calculados nos t.rmos do .r~~ 20
da Lei nO 7.407, de lt d. neveabro 4.,1985 • do art. 20, caiut. parl
gr.fo Gnico, al1ne. -b-, !n ~, do Decr.to-l.i nO 2.365, e 1987, ~

Art. 60 A gratificaçio a que .e refere o .rt. 30, in fine, e
a. fix.d•• nos An.xo. IV. XV, XVll1,~ ~IX de~t~ ~~id. frov!jZ,~.e-
rio paga. pelo .f.tivo ex.rc.lcio 40" Ç,.,r90 ou "'Prego. .. ,

S 10 CoÍ'll1d.r.r-....1o COIIO de Ilfe:t;.i,vo,'lCei"c!pj.O somente o.
afa.tamento••• virtude dai

I .. f'ria.,

II .. ~~,

UI - luto,

_ IV - l1c!nça ••peclal, 1~~~" ~.ta» ~t:iúlcrn~d l ~." pr6pria
.aude ou p decorrencia de, acidente 4e .erviç~,; .JJ.P~ÇIl i i geBtante •
licença-paternidade, .

v .. aerviço Obrigat6rio por ~.~;~,~e.~q~~n\oem objeto de

VI - r.qu1aição ou c••aio, na forlll.a iiÀ :ii,l,i", ,,;
VII - indicação para ministrar aulas ou sut~eter-se a treina

lI\ento ou aperfeiçoamento relacionados com o cargo ou e~rego.

S 20 As gratificações a que .e refere este artigo incorpo
r&ll\-ae aos proventos de aposentadoria e ".fv.ir.io<~~ ba.~ de cálculo da
contrib~ição previdenciária. . ' ,

'A'rt. 70 Os' valores -do' vell.clmento'-ou ••lário e·da 9ratifica
çio a que se refer_ o. arts. 30 • 60 do I>l;!creto-lai nO 2.365, de 1987,
passam a ser de NCzf 2.065,25 e de NCz$.297,39, respectivamente.

Art. 80 Os .ervidores civis a que se refere o art. lo. regi
dos pela Lei nO 1.711, de 1952~'continuario percebendo as atuais parce
las .dicionadas .os respectivo. vencimentos nos termos do .rt. 30 da

~~~.~~/'~~~:~d~?~:'{v~me~~~E~.,~~~~~~=~~)'rlJ~te~idenU-

S lO' A partir' ~~'*l~'hci~ aest&'~é~idá~Ptb~isória, a fraçio
do quinto a ser adicionada, ao • Vencillleft'to, " !lo<,' ç,,..go afeUvo (Lei nO
6.732. de -1979) será calculada dir~tamente jobre, a xepresentaçãoJnensal
do e~f.1~l~ ,~~missão ou da função de ~~n~!,~çt}dQ~ruPo"Pireção e As-
sessoràlílento $uperiores. ,'" ." 'lI!

.<; S 20 .Aplica-se o critér~c!_,~l! ~~FU);c! ~~que,_l!e ~e,fl\"re o pari
grafo ant.erior .. parcelas atualiza'e.s "!boa iêYnióIl «o afb"'.ío 'áa "L~i nO
6.732, 4ê f 1979,. correspondente. aos aoo• .içOlJpl.t~1! '.PQ,ttlr.tore" ,,~o ~déci

mo ano. I";

Art. 90 O valor do vencimento ou salário correspondente ao
nIvel 1 da Classe de Professor Auxiliar da Carreira de Magistério Supe
rior (Lei nO 7.596, de 10 de abril de 19871, para o regime de trabalho,_
de vinte·horas semanais, passa a ser de NCz$ 3~1;69, a;partir de l~ de
junho 1", '"1999 o

Quinta-feira 14 15557
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Art. 10. O disposto nesta Medida Proviã6ria~~não se aplica
aos servidores das Campanhas de Saúde PUblica, instituiaa. de conformi
dade COmia Lei nO 5.026, de 14 de junho de 1966~~ .

S 10 ,A remuneração dos servidores deÓVUê·tr.ta este artigo
será fixâda em lei. .

S 20 Para 011 efeitos do disposto nO.:·bparivrefo anterior, o
MinistéríQ da Saúde encamillharlbà,sec;:retaria:de'PlanejPlento e Coorde
nação - SEPLAN, até 30 de novembro de 1989, as atuai. ~abel.s de remu
neração!dos servidores das Campanhas, acompanhada."de'proPQsta.de novas
tabelas, observados os valores de vencimentos e salários fixados no
Anexo I desta Medida Provisória•

. Art. 11. O S 20 do art. 30 da Lei no 7.834, de 6 de outubro
de 1989~;passa a vigorar com a' 'equin"e red4ção:: ; .. ~:~

•. " . t I; TI r t· ,

·5 20 AO ocupante de'eàrgb"de' que\trata'eS'c'a' Lei aplica-se <I
dipposto no S 20 do art. 90 do ~~eto~lel'no·~.~~?, de 13 de fe
vef,~iro de 1~76, e suas alteraçoes.-

MEDIDA PROVISORIA N9106, de 14.11.89.

'An:-12. A vratificaçlo a que se refere oS 2040 art. 70·da
Lei AO 7.i55, de 1'89, .ar'·atribuldaaté o .áximo de 280 pontoa, por
..rvidor, correspondente cada ponto a 0,285"do raspectivo venct.ento,
DOS ter1lOs aa. DOr.aS expedidas .. decreto.,

Art. 13. O abono ..nsa1 de que trata o art. 20 da 'Lei nO
'7.706, de 1988, fica incorporado ao valor 40 so140 do posto de Almdran
te-ae-Zaqua4ra (art. 148 da Lei nO 5.787, de 27 de junho de 1972).

Dezembro de 1989

. I 10 A p.r~~c da incorporaçio, o
«os os postos ou'qraduações, exceto para os
para as praças e praças especiai. de Indice
~ábela de ZscalonaDento Vertical.

abono seri extinto para to
pensionistas militares e

igualou inferior a'230 na

S 20 A parcela mantida pelo parágrafo anterior será reajus
tada .na _ .... datA....n,C!s ..alllOs Indices sempre que forem alteradas as
~..unerações 40s ••rvidores p~licos.

Art. 14. O art. 10 do Decreto-lei nO 2.355, de 27 de agosto
de 1987, passa a vigorar com a eeguinte redação:

-Art. 10 A nenhum .ervidor civil ou militar do Poder Execu
~yp da União e dos ~rritórios será paga, no Pala, retribuição
.-ns.aJ super.ior ao vaior percebido, );:bmo remuneração, a qualquer
tIt'ttll~, por Ministro de Estado.

~ Ij., li' a,•••••••••••••••••••••••••••

~. 15. O di.posto nesta Medida Provisória a~lica-se aos
proventos de aposentadori!; ou de disponibilidade e la pensoes decorren-C1
tas 40 fa1ect.ento de se~vidores da Uniio e das autarquias, s~tidos
ao regt.e .statut'rio~

Art.' 1i.- ·Os órgios * .entidades que tenham tabelas não cons
tantes dos anexoa dêsta Medida Provisória .ncaminhario ã Secretaria de
Recurso. Humanos da SEPLAB,ati.o ~ia 30 de novembro de 1989, as res
pectivas tabelas de remuneraç.o~ cargoa e funçóes de confiança para
fina 4. ved.flcaçlo • publicaçio.

'art. '17. O. a..untos relativoS ao 'penoal eivii ISo Poder
Executivo, ua Administração direta, nas autarqui... incluldas as em re
gt.eespecial, ;.'ba. fundações públic.s, são da competência privativa
dos Orgias ~ntegrantes do~istema de Pessoal Civil da Administração Fe
deral - SIPBC, 'observada a orientação normativa do Orgão Central do
Sistema, revogada. quaisquer disposições em contrário, inclusive as de
1ais eapeciaia.

, Parágrafo 6~co.· A orientação geral firmada pelo Orgão Cen-
tral do SIPBC tem caráter normativo, respeitada' a competência da Con
.ultoria Geral' da República e da Consultoria Jurldica da SEPLAN.

Art. 18. O Poder Executivo, por intermédio do conselho ln
terministerial de Remuneração e Proventos - CIRP, efetuará o levanta
"n~o de todas .s situações anteriores a 5 de outubro de 1988, relacio
n_dai com·negociaçõe. trabalhistas na áre. das autarquias em regime es
pidtal é'fUndaÇÕ8s'pOblicas, promovendo aa medidas legais necesaárias ã
.ij«!r.gulariz.çio~.
Itv\~~i.~ ~'4 ',.,

!f\.v~t.;·r;.=Art~'1,. .0 diaposto ;neata Medida Provisória não se aplica ao
~~l~ê'que ~àtad a•.~is nQs 7.721, 1.722, 7.123,.7.724, 7.725 e
7~1It~ tbaia a..•:ftecjaheiro de, 1989.
ISS.E{~.' " '
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~~: 'f.: .'~rt~~;:20., Re8llalvado.'O diBpos1;o no art. 90, 09 efeitos finan-
ew~rg. .0. valores a que le retere esta Medida Pr i ó i i
~~~r de'lO ae 'novlllllbro 4e 1989. ov a r a v goram a

~:.Q~i ",:'Ar!_':21. I:atã Medida Provhsória entra em viqor data de
~~:'~fil!açad. na

IMI.t<,.l "·';tArt.'32. aeVQ9Ul-•• O f 40 do art. 70, OI arts. 12. 13 da
LitDO~.G26, ~. ~4 .. junho d. 1966, a Medida Provisória nO 95, d. 24
4.·~~ro d. ·1.~9, '.s disposições em contrlrio•

• radUa, 14 d. novalllbro de 1989J 1680 da Independência
1010 da· ••p6blica.

JOS:S SARNEY
MaiIlJon Ferreira da N6bre8a
Dorothea Werneck
V.lbert LiIJieUI MedeirolJ de FlpeJredo
,TfJ'o BaU..ta de.Abre!,

--~""'".......·,-...·-.--- s·..,.-........-----__..........._......_-:-. ......_..._.....
T' -- -I MT. 2. Ia 1Irf141 ProvllOl'll n.loll89
(' '.à ".,- '1!':'*II''; Vnclllllth I Salar\" A,liClVlIIIOl CltI"1 E.rllDl dD

'T ....•. __.:]. liatili iIt Cltlllficltic II·CU,o. Inllituljo fl11 Ltl .~. 5.645/7t.
• , ". '.~ +. ~ r • , "

ANEXOII

r .·'um.aIOl , :.Iva 1IITEJlf[l)IMIO 1I\IEl AUXILIM
IIIEFEIDIl:IA! lI:zt !IEFEI~IA! Mez' !IEFEIEltIA! II:zI'

11 3.717.'" 12 2.23t,47 13 1.511.76
t:! 3.137.15 13 2.292,24 14 1.544.85
13 3.961,71 14 2.355,73 15 1.578.69
M 4•••23 15 2.421,98 16 1.613.25
11 4.21'.86 16 2.488.13 17 1.649.58
N 4.355.74 17 2.556,94 te 1.684.68
'7 4.495.91 1I 2.627.7'5 19 1.721.57
18 4.641.74 19 2.7H,53 11 1.759.26.. 4.7ft.17 21 2.775,33 11 1.797.79
18 4.'44,41 21 2.852,1' 12 1.837.14

11 5.113.61 22 2.931,18 '13 1.177,37
12 5.267.'4 23 3.112,37 14 f.V18,4S
13 5.437.55 24 3.195," 15 1.96t,S1
14 5.612,63 2S 3.181.55 16 2.113.42
15 5.793.35 U 3.2'9.68 17 2.147,31
U 5.979.19 21 3.361,24 18 2.192.13
17 6.172.43 . 28 3.453.31 I' ! 2.137.'4
li '.371.11 29 3.54B,1'5 21 ! 2.184,7'5
I' '.576.31 31 3.647,26 21 ! 2.232.61
a 6.711.16 31 3.74MB 22 ! 2.281,48
21 7.116.63 32 3.1152.11 23 I 2.331.43
22 7.232.24 33 3.958." 24 ! 2.312.48
23 .1.465.11 34 4.168.45 2S ! 2.434.66
24 7.11S.48 35 4.181.13 26 ! 2.487.9&
ZI 7.953.59 21 I 2.542,45

2B I 2.599,13
29 ! 2.655.11
31 ! 2.713.16
31 .! 2.772.57
32 ! 2.833,21

'---_.~----...".-------------------------

UEXOII!
MT. 2. lIrfila Pravisoria •• 11/4189

CarlOS di IIhreza E..te i11 .

DEIIOllIIlACÁO
UEIlCIIlEIlTO.

IOSAI.
IEPRESEllTAUO

IOSAI.
RETUlUltM

lUSIIl.

TlIItM. 1IoIIl1T1lIO
- ,lI1z-'I'I~1I11Ít1
- Jij~

EX-laIITOIIOS
- liMrudor
- It1:rriar io .. Eshdo

! !
3.912.79 ! 191! /.567,31 11.59.19
3.982,79 ! 17'5 ! '.96"'8 1"'$2.67

! !
3.111.41 ! 18ó ! 5'.5'3.78 1.611.19
2.58t,42 ! 173 ! 4.325.72 6.826.14

,.,.._-_.__._......._------------

....-.:..._-_.._------------------------------------

MT. 2. di lItdidl Provi .... i. n.~89
Carteir. OiplDllh

CLASSES

IUIISTlO DE I. WSSE
1U.ISTlO DE 2. ClIlSSt
CGIISElItIRO
1. SECaETMIO
2. SEClETMIO
3. SEÇlETAIIIO

----~-------

ANEXOIII!

VENClftENTO

9.317.27
8.238,33
7.525.81
7.169.27
6.BI3,14
6.111.61

I·
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MEDIDA PROVISÓRIA N9 106, de 14.11.89.

AR,. 2. da lItdida P'llVllCI/'ia h.~
ta•••;•• "ditar i. da Tnaura llaciCllll1

r 1

3.....3:1 !
3.611.33 !
3.561.21 !
3.441,32 !
3.321.22 I
3.:11I.27 I

5.$61.71
5.....66
5.321.51
5.211.51
S•••54

4.611,61
M6I.'1
".441.41
4.32.t.61
4.211.51

6.211.16
' •••fIS.'6I."

11.614.7,
n.4ft.66
11.128••
1'.154.65
11.581.25
11.318,"

la.

ESPECIAl

-----------.._-_.._-_....-_............_....__......-_..........----------------

----_:_~-~-~-~-~---~----~-~~-~-~------------~~~~:~~~-------------~~~~~~~~-----------~-~--
1Il 7.167,91 S.161.11 15.229,11
11 6.958,76 7.996.78 14.~.54

I 6.849,61. 7.~.41. lM.2.tl I

~----------~------~~--------~------------~:;;;------.-----1:;:;----~:;;_~
V 6.413,17 7.l7S.33 13.588,51
IV 6.314.13 7.t1l,16 13.315.29
m 6.195.13 6.846,93 13.141,96
11 i.teS.94 4.682,52' 12.768.36
I 5.976,71 6.519,24 12.494095

-------'-----------------

III 2.161.12 951.53
31. II 1.'71,15 191.89

I .! 1.879.16 13t.23-------------
!1EClIICO DE OICAllllTO E TEtIIlCO DE FIIIMCAS E cOlImu

! ttl 3.333.95 2.1'6.91
i,

! Elil'ECIIII. II 3.279.43 2.1'1.48 ii
", 1 3.224.83 2.135097 !

! ij 3.t42.97 ! 2.m,73

! [1/ 2.900.41 ! 2.452.26
-! III 2.933.82 , 2.316.76, Il 2.879.28 "! 2.321.31

! ~ 2.924.71 ! 2.~.83

--------
U 2.642,92 2.t37.69
IV 2.588,39 1.972,23

III 2.533,78 1.916.71

Il' 2.479,~ 1.841.31
I 2.424.73 I.m.~

-------<---- ----------
ijl 2.242.Bl 1.557.54

U 2.188.25 1.49MB
lij 2.133.66 1.426,55

m 2.119.16 1.361.16

it 2.124.51 1.295.65 !

I 1.97t.t5 1.231,22 !

----------
VI 5.649,36 ':125,41
V 5.541.31 5.861.29
IV 5.431.27 'S.697,11
lI! 5.322,15 5.532.61
11 5.212.93 5.368.32
I 5.113,91! 5.m,IS I---_..._-_.._.....__.._-------------------..----------_.._----------------_:_----_-=.- ..

, ! IV 4.776.65 4.711.49 ,.4118.14
31. !!Il 4.6.17.48 4.547,U 9.214,"

; iI 4.545,17 'US2,71 '.927.77 '
____,:...__________ 4.-449,17 4._21_9_.43 ••_661_,_61__

'lECNICO 00 TESOiJiO 1IoI10IW.
;----------!---~n--------3.333.;;~-------.1.9II~~----------

W'CjA!. II 3.242,95 1.739,48 5.l34.11I 4.982.43
3.15;!.tl 1.678.96 4.13"'7

lU 2.97',24 1.~7.61 Ú27.'1
I la. lI! 2.879;29 1.497.14 4.316,32

i ; ! 11 ! 2.788.43' 1.436,47 4.224.9t

1~ !_~_· :.... ••·-~~~~::~-_··-·~~·,---·--·_··13-.39__

: '~IU! 2.515,59! 1.254;58 3.77.;17
. 2.. IIl! 2.424.73! 1.194,11 1.611.74
; II 2.333.81! 1.133,39 3.467.21
, I 2.242,91! 1.'72.72 3.315.53
---------~ ----------

3.1l2.S5
2.161.93
2.119.29



Dezembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 14 15561

I,',.
'i
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CLUIE. ,ItItIlEIT~ IIATIFICACAllIIEMMIEIICAI

! .U~ELr.~'EI~'I' . .1' UV.EL. 'EDIt I IIVEl "111'
!1EF!~~!t:.", _, l;~,~·I'~~I~IIA~"O;~~IIEI'I~O~-.nnc I IEIUIII,

, l1i~'2.itt.47t'~·_*~~1J1' •.10!· L-'4Iií.t7i ;·i;;aMN4'"!u:l26A2~ ;.~;....!
'12! 2.939,42,1 :....ill. r,&~"'I'12! ,t""~S1' ·ltom.n! t21~" ...' '443,141: i.2llotai
! t3! .'·~••;39! MJf! ,Qu..arl3l·'i.IM;i,P ~ ,; -2.••m.a!: 'fl1,27! C.tI!· 1.,111
! t4', ·3.~.7i! SR••' :~úrMI'f.,.""" ...".121' 2.••31! "I, "'.131 '441.1" lM5,Gr
! e. 3.412.771 SIM! lJn~1 li' '2.1.,'" .".791 2.:193.7I! Il! 1.....711 0.51! lA1J11'
'16! 3.572,'" SII."''''W,I8! I" 2.193.441 .51I,Il' 2.713.«I! I" 1.114,971 «13."! 1•••16!
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.' !'ien1eo de Con~bl11dade
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LEI N~ 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece dlretrlzeS para a classificação de

cargos do Serviço Civil da União e das autar
quias federai~, e dá optras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Árt. I? A classificação de cargos do Serviço Civil·-<ia União e
das autarquias federais obedecerá às diretrizes estabelecidas na pre
sente lei.

Art. 2? Os cargos serão classificados como de provimento em
comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos
seguintes Grupos:

De Provimento em Comissão
I - Direção e Assessoramento Superiores.'l)

De Provimento Efetivo
II - Pesquisa Científica e Tecnológica;

lU Diplomacia;
IV - Magistério;
V - Polícia Federal;

VI - Tributação; Arrecadação e Fiscalização;
VII - Artesanato;

VIII Serviços Auxiliares;
[X - Outras atividades de nível superior, e
X - Outras atividades de nível médio. (2)

Art. 3? Segundo a correlação e afinidade a natureza dos traba
lhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cáda Grupo, abrangen
do várias atividades, compreenderá:'

1 - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de di·
reçào e assessoramento supcrion:s da Administraçào
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cujo provimento dc\'a scr regido pelo critêrio da con
fiança, segundo ior estabelecido em regulamento;

U Pesquisa Científi.:a e Tecnológica: os cargos com atri
~uições, exclusivas ou comprovadamente principais,
de pesquisa científica, pura ou apli.:ada, para cujo
provimento se exija diploma de curso superior de ensi
no ou habilita.;:J.o legal equivaknte e não estejam
abrangidos pela legislação do Magi>tério Superior;

lU Diplomacia: os cargos que se destinam a represen,la
ção diplomática;

IV Magistério: os cargos com atividades de magistério de
todos os niwis de ensino;

V Polícia FeJeral: os cargos com atribuições de natureza
polidal;

VI Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos
ccJm' atividades de tril.'Jutação, arrecadação e Iiscaliza
ção de tributos federais;

VII' - Artesanato; os cargos de atividades de natureza per
manente, principais ou auxiliares, relacionadas com os
serviços de artiih:e em suas \'árias modalidades;

VIIi Serviços AalxÚiares: os cargos de atividades adminis
trativas em geral, quando não de nível superior;

IX Outras atividades de nivel superior: os demais cargos
.para cujo provimento se exija diploma de curso supe
rior de ensino ou habilitação legal cquivalcmc;

"X Outras atividades de nível media: os demais cargos
para cujo' provimelllo se exija diploma ou certificado
de conclusão de curso de grau Alédio ou habilitação
c:quivalcme. ,

Parágrafo único. As alividades relacionadas com Irar.spone,
conservação, custódia. operação de elevadores, limpeza e outras as
semelhadas sc:rão. de preic:rên..:ia. objelo de exe..:ução indireta. me
dianle COnlralo, de acordo com o artigo lO, § 7?, do Dccrclo-Ic:i n?
200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 4? OUlros Grupos, com caraclcristi.:as próprias. diicren
dados dos relacionados no anigo anterior, poderJo ser estabelecidos
ou desmembrados daqueles, se o justifi.:arem as n~'Cc~idades da Ad
minislração, mediante ato do Podcr Executivo.

Art. 5? Cada Grupo lerá sua própria escala de nivel a ser
aprovada pelo Poder Exe;;:utivo, atendcndo primordialmenle, aos 5<:
guinlçs fatores:

I Importância da alividade para o desenvolvimento na
cional;

11 Complexidade e responsabilidade das atribuições exer
cidas, e

111 Qualiiicações requeridas para o desempenho das atri-
bui"ões. ' .

P'iragrafo úni.:o. Não haverá correspondência enlre os niveis
-d~ diversos Grupos, para nenhum efeilo.

Art. 6? A ascensão 'e a progressão funcionais obedecerão a cri·
térios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associa
dos a um siStema de treinamento e qualificação destinado a assegu
rar a pcrmanenlc alUalização e elevação do nivel de eficiência do
funcional iSOlO. •

An.' 7? O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano
de CI~sifj;;açao de Cargos, total ou parcialmente, mediaOle dccrelo,
observadas as disposições desta lei.

Art. 8? A implantação do Plano será feita por 6rgãos, atendi
da uma escala de prioridade na qual'se levará em conta preponde·
ramcmente:

1 - A implantação prévia da reforma administrariva, com
base no DecretO-lei ,n'.' 200, de 25 de fevereiro de
1967;

'11 - O eSludo qualllitalivo e qualitativo da IOlaçSü do~ ór
gãos, tendo em vista a novaeSlrUlura e atribuições de
correntes da providência mencionada no item ame
rior, e

111 - A existência 'de recursos orçamentários para fazer face
às rc~pectivas despesas.,

Art. 9? A trimsposição ou transformaçâo dos cargos, em de
corrcncia da ,sislemálica prevista m:S13 lei, processar-se-á Ilradativa
mcnle considerando-se as necessidades e conveniências da Adminis
traç;lo e. quando ocupados, segl,lndo critérios seletivos a serem eSta
belecidos para os cargos integrantes de cada 'Grupo, inclusive atr;ivés
de treinamento intensívo e obrigatório.
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Art. 10. O Orgão Central do Sistema de Pessoal expedirá as
normas e instruções necessárias e coordenará a execuçâo do no\lO
Plano. a ser proposto pelos ~1inisrérios, órgdos integrantes da Presi
dé~ci3 da Rcpüblica e Autar9uias, dentro das respectivas jurisdições,
b:uxando os atos de transposição e transformação de cargos e empre
gos...•

. § I~ ~ ~rgão central do SiStema de Pessoal promoverá as me
didas, n~cessanas para que o Plano seja mantido permanentemente
atualizado. '

§ l~ ~ara a correta e uniforme implantação do Plano. o órgão
eentral ~o Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigatoriamen
te o treInamento de todos os servidores que parti.:iparem da tarefa,
segundo programas a serem estabelecidos com esse objeth'o. .

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientaç;1o dos tra.
balhos de elaboração e execUÇáo do Plano de Classifi.:ação de Car
gos. ,ha,verá em cada Ministério, brgão integrante da Prc:sidência da
Repubhca ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto ni\'el sob a
presid.ên~ia do dirigente do órgão de pessoal respccti\·o. co~ a 'in
cumbênCla de:

- Determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a
sen:m abrangidos pela escala de prioridade !l que se
refere.o artigo 8? desta lei;

11 - Orientar e supervisionar os levantamentos. bem como
realizar os estudos e análises indispensà\'(:is à inclusão
dos cargos no novo Plano. e

111 - to.1anrer com o órgão central do Sistema de P~soal os
comaclos necessarios para correta c:laboração e im
plantaçâo do Pbnu.

Parágrafo único. Os membros das Equipes de que traia ~Ie

artigo serão designados pelos ~linistros de Estado, dirigentes de ór
gãos integrantes da Presidência da República ou de aUlarquia. dc\'cn·
do a escolha recair Cll) servidores que:, pela sua a,utoriJade adminis
trath'a e capacidade técnica, c:stcjam cm condiçôes de cxprimir os
objelivos do Ministerio. do órgão integrante da Presidência da Re
pública ou da aut~rquia.

An. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos 3 ser insti·
tuido em aberto de acordo com as diretrizes eJ>pressas neSla lei. ~Ia'
~Ieccrá para cada l\fínisti:rio. órgão intcgrante da Pn:sidcncia da
República ou autarquia. um númerl? de cargosln'ferior, em relação a
cada grupo, aos atualmenle exislentes.

Parágrafo único. A nJo observância da norma contida nC:ite
artigo somc:nte será permitida:

a) mcdíant.: redução equivaknle .:m OUlro grupo, de
modo a 'não haver aumemo de despesas. ou

b) em casos excepcionais. devidamente jusíificados
perante o órgão cenlral do Sistema de Pessoal. se inliiável
a providência,indicada na alinea anterior,

Are. 13. Observado o disposto na Scção \'1I1 da Constituição
e em particular. no seu artigo 97, as rormas de provimenlo de car
gos. no Plano de Classifica.;ão decorrente desta lei. serão e~tabeleci
das e disciplinadas mediante normas regulalllentares especificas. não
~ lhes apli.:ando as disposições. a respeito, comidas no ESlatuto dos'
Funcionários Públi.:os Civis da União.

Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos do Serviço
Civil do Poder Executi\'o, a que se refere a Lei n? 3.780, de 12 de
julho de 1960. e legislação posterior. é considerado extinto. observa
das as' disposições desla lei.

Parágrafo único. A medida que for sendo implantado o no\'o
Plano, os cargos remanescentes de cada categoria. classificados con
forme o siSlema de que trata este artigo. passarão a integrar Quadros
Suplementares, e, sem prejuizo das promoções e acessO que coub~
rem, serão suprimidos quando vagarem.

Art. IS. Para efcilo do disposto no artigo 108, § I~, da Cons·
tituição as diretrizes' estabelecidas neSla lei, inclusive o disposto no
artigo 14 e seu· parágrafo único. se aplicarão. à .classificação do~ car
gos do Poder Legislativo,. do Poder. Judlcláno•.dos T!I.bunals de
Contas de UniãO e do Dimllo Federal, bem como a claSSifIcação dos
cargos dos Territórios e do Dislrito Federal.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposicÕ<':s em contrario.
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RESOWo.o N9 Ob, DE 1.985

Institui a Gratificação Legislativa.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu prODU.!

go a seguinte Resolução:

Art. 19 Fica instituída a Gratificação Legislativa, na

fonna. estabelecida por esta Resolução , equivalente a até 80% (oitentapor

cento), calculados sobre o valor do vencimento ou salário base do cargo

ou emprego.

Art. 29 Somente será concedida a Gratificação aos

dores no efetivo exercício dos respectivos cargos e empregos na

dos Deputados.

servi.,.

Câmara

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este arti-

go não fazem jus às Gratificações instituídas pelos Decretos-leis n9s

2.114, de 24 de abril de 1984, 2.191, de 26 de dezembro de 1984, 2.200,

de 26 de dezembro de 1984, 2.211, de 31 de dezembro de 1984, 2.249, de

25 de fevereiro de 1985, e outras de natureza assemelhada.
Art. 69 A M:lsa da Câmara dos Deputados regulamentará o

disp&sto nesta Resolução. .
Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação desta .Reso-

lução correrão ã conta das dotações consignadas no Orçamento da Câmara

dos Deputados.

kt. 39 A Gratificação Legislativa, sobre a qual incidi

rá o desconto previdenc:;iãrio, será incorporada aos proventos do funcion,!

rio que a tenha percebido na data da aposentadoria e não servirá de base

para o cálculo de qualquer vantagem.

Art. 49 ros funcionários já aposentados a incorporação

da Gratificação Legislativa far-se-á no mesmo percentual atribuído ã ca-

tegoria funcional em que ocorreu a aposentadoria. .'
Art. 59 A concessão da Gratificação ;Legislativa não ex-

clui a percepção., CUJJlllativa, de outros gratificações a que façam jus 1~

galmente os servidores alcançados por esta Resolução, inclusive a Grati

ficação de Nível Superior de que trata o art. 79 da Lei n9 6.907, de

1981.

Art. 89 Esta neso1ução entra em vigor na data de sua pu_

blicação, can efeitos.a partir de 19 de maio de 1985.

Art. 99 Revogam-se~. disposições em contrário.
·Câmara dos Deputados, m 28 de maio de -1985

~
ra dos Deputados
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.-----:" . . LI:[ Nt 8.325 - ~ 1t 111: ...u: N ·I.Q'/S· .~~:C ~..
~ - '0nn4oru d<& C4man> d.. Dtputaào. d{$pOslç~ do Dtcroto :101

.' 1.445.· da la-2-78 (Reajulta o. "_lMntOJ ••alá,i.,. do' Serdàoru
- cIJI i>ocf...·.r:_IIO. dos mtmbrol d4 llC~ do'Trf~uMl
4. COKta. da V"'O) ".dáoutr",~. . •

. O l'l'IOIIcIeJúe da {lepllbllca,

- hoo~ q... o COllBreuo N.oIoIllII. decireta·,. eu ancIono.. lI- .
IQInte Lel:' ,

Art. l' 0lÍ .tu.1I Valore. 11. Teiiclm.ótoõ • pn,YeIltoa d"" ..rvldore.
• tlros e Inativa.. d.. CAmara dos J)eput.d"" sio reajustádos ém 50 'li
Itnntll pa, Ot!llol, excetulLtlo.s o.s CLOOI Pt1OVilt08 ne.sta Le1 .' .

Art. 29 Os vencimentos dos elU1lOS em comlIs~o· d•.câÍ:nara . ~os
Deput.dos Integrantoa do Grupa-DiIeçio e &eooor.mento Superlor..,·e
~ el. que trata o artigo 59 da Lei n9 5.901, d. g d. julho de 1915, ,I/)
fludos n05 v.lorel! consts,nte. do Anexo I d...t. Lei. ficando • respectiva
escala aorOllold.. dOI Nlvels A • 6. com OI valores flxtodOl no memo

A~i' ID.oldem sobro ~. ~õr.. de vepí:lmfJlto- Íle que tratá esto .rtlgo
llll pen:elltUfo1l de Repreaentação Melllfol ~leadOll 110 Anexo I. O:l quais
nlio lerão coDllderadce par. etolto de OllIcuIo de qualquer vantagem, des-
<{onlo ptevl<lelIC1l1ZJo W 'proventos' 110 aJlC.l6lntadorla. ,

t 2t" r facultado aI> serndor, Inve.tldo em.' cargo em comIosIo
lntesrante do OnljlO-Dlnçio e _oramento Superlol8, optar pela _
trlbU1ç40 de seu carao eletivo; _Ida do 20% (vJnt....por cento) do valor
do mvel do _lO em comIuIo, .em O- j~ .. 'Repre,oent.açllo M;>ns""

· I 3t Co val~l'OI de vcneunentO<l •.ele itepxuen~ Menolll. • que'
se nlCeD esr. artll". "'fio se ..plicain _ tunclonArloo' qlle .e ~nbam "po.
emtado com as vantagem de ClUiO em 'caml&do, cuJOI plOventOl do :ea·
'luala<l~ em 30% (trinta por eentol, n& confonnldade õoln o d13pn500 no
~o l' duta Lei. '. •.

· I ~ A rremuturaçio do Grupo-D1re9iO • AIIlelllOramento Su~rlorel
e a c:lasslflclç!o. na respecU.a ..0'lIa dO 1'1'1.,.,". tar...-I.o por Ato di
M.... di CAmara dOI Deput.dOl, " .

Art. S' Ao, gratlfloaçO.. correipondentea .. tunça:. lntegt·antea. do
Grupo-Dll"fl~õo o AnlSt6ncla Inlermi>cllir\M, C6dlllo CD-DAI"llO. ..rio
:reaj\lBtad05 11011 valo_ tlxadoe DO Anexo 1 deeta LeI.

ParAgrafl> único - A loma da Graillloaçto por~ de Direçllo
OU AMltMncta' IntMmedl4rla com • Mrlllulçio do ~ór, dwgnado p",a
exercer a corre!pau.àente tIlnçlo. DIP· P'llWI. uJtrapll.Slat o valor· (lo veu.·
cimento, llCre!ctdo da Bop_taoao Mou.aIIl. !!Ddo PIU"ll o carllo em =~:te~~l'~~. e AlIlIeIoOrfolI1ento Superlor<S, .. que

Art '.' A~ dll venolmel1to1 iIclI CIl'IQI e!el1VOl1 doe servidorel
t!II ativ14ade.. 1Iloluldotl 0.01 Grupot e1. Ca1lelol'lll J'\mOIOI1I.lI compreen
~",,~.d.~o lia eup, ••~ cio~ D

t l' AI :Retere_. e.pêeRfêãdiS na. ~íl8 que trata este IItlsO;
Indicam os val.·n. de v."'olI:'len'.Qf esl,·.,.lecldOS para cada elll.SSO <lU'
.clIve,...,. C.tegorlas Funrlonal!, n. torma do A1lexo m dum Lei.

I 2t' Na implantação da referida escala, .seri aplicada ao !unclonê.rlo
a netmncla de ~lU", do ..nclln..nlo Igual ao que lho couber em decor
rtncia do reojustomentc ~ncedldo pelo artigo l' desta Lel.

. t 3' Ee não «<l.tIr. na escala constante do Anexo Do IUterêncl.
tom o ruo' de vCllCunénto Indica:!o no parágrafo anterior, ..rá aplicada

."ao lervidor a JU,ferêneia que, denL.o da clesse .. que pertencer o 1"e$
.. I'ooOtlvo cargO, na forma ~ta""je<;!d. DO Anexo lI!, conslgl'.Ar o vencimento 1

!IIIo valor superior mais pr';x11110 de que resultar do reaj'lSlamen!<> 00""'"
CIdo pelo~ 19.de1ta Lei. . , . .

Art. 5' Os Cl:'1t6t'J0I< c requlsltoo para ... movlmentàç1o do oervldor,
de uma para outra Referência de vencimento. seráo. estawaecldOS mediante
regu!JlJl1entaÇão <la. l'roll1'<'Uiío Funcional, a ...r l>IliXlLtla r AIO da U'"
d& Cklrulra l!~ Deputados, n.... mesmn.o bMes e cri los tlxadOll para
.. Poder ExHUT.tvo . lo "

.. l'arágrnro llDlto '- Ao netercnetao que Ultrllp...o.rem O vlllor do ven
cimento estaLrI.cld" para a clas.e tIr.al de cada CatellOrla Funcional. cor
roapondem i< Cl.... Esp,ell1l, " que somente poderão ..tInilr ..rndores CID'

r=~ ~~~;If~rt~ i~ e~~t.~Jd~e:o~~~l~~~a~~~~~. ca.-
Art. lit E' Inltltultl. a OrlltlfJcação dD Atividade, com· llIl ca.racte-:

~;:'t.1~f~iíg;,~=~c~~\,: ~~~u~n~~ar.r:~~an~~~Z
ntzaçlo, d_onto pevie.enclánD ou proTelltos de apooentadona.

Puàgraro Úljlco. A Gratlficaçio de Atividade tlca Inelulda. no con
ceito de retribuição. para eleito do disposto no I 2' do artigO 2' .. DO pa-
rerrato único do artigo 3. de.ta Lei. •

Art. 7f M Cuteg"'IllS Funcionai3 de Técnico Leglslallvo e 'l'aqulgrato
Le2lslatlvo. cujos Integrantes estáo SIlJellos " .10rnada. de B (oito) boraa
~ trabalho, apllca-se .. Gratltlcaçlo de Atividade Inslllulda pelo artigo
lit.~~ " _...

Parãgrato '6n1co ...:. A G..atlflcaç!o d. Atividade a que se retere e<te
J1'\lgo não servir' de base pala o eá!cuIo de qualquer vanagem, Indenl».
~ dr5conlo jmVldenolárlo ou provent06 de aposent&dorla.

Art. BV AOs I'llry;o.. Integrantes d.. CalegqrlllS Funclonals comuns à
Clmara dos Deputadoo e Q.) Poder Exeemtl..o ser"" apnead~ c. mesmOll
~ftloreJ; de ..ealu.lamento. critérios de gratitlcaçe... e condições de trabo1ho
f1sadoo ~...a aquelas Categorl.. pelo Decreto-lei n' 1:445, de 18 de teve-
reiro de lA'7t1. . .

X c;;r~1s~~cJ:"'~~tf:~r~n~~d~r:,i,1f1~0(~J~f~:';~ ~g'to~~:'
conformidode com a LeI n9 1.234. de 14 de novembro de IUb&, calculados
lobre o valor do venclnlento percebido pelo .ervldor. .

1\.l't. la. .As Gra.tificações pels. Represcntac;5.o de Ga.binete serão 1'1
nd... por Ato da Mesa da Cllmara d<JO Deputados. com base nOS prlncl·
pias e vlUor., estabelecidos para o poder E.ecutlvo.

Art, 11. o r;>&.Justamento dos provento. da lnátivl&de. m. torma
usegvxad.. pejo Ilrtigo 10 desta LeI, Ineldlrã. exclU5lvamente, ,obre a parte
COrre1lf,l:mdente aa venclment6-base, sem reflexo cobre outras parcelas, de
QUMQuer natureza. 1ntegrar.te5 do provento, flt?ssalvada, a.penas, a terc...
tente· à gratificz.çiío adicional por tempo de sorviço.·

estaSC'f. 1;. o ~2~~~i~m~~o :p;::e~~~~~Je:~v:n~~:oa~~~t~i~J~~
ele Ativid.de. ne! cosos e percmtuals ."pecltlcados. Vlgomrllo a partlr de
'1' de. março de 1976. .

Alt. 13. Nos resultadO! dos CâleuIos decorrent.. d.. aplicaÇão desta
Lei serlo desprezadas as frações de, cruzeiro. inclusive em rclú1;3.o aos das...
contos que lncld:rt-m tobre o t'enclmento ou provento. .

Art.!l. !l. dosp"". decorrente da apl!C<l~o desta Lei ""rá atendlda
• conta ri!.'! cotac.5e8 f".JDl;hmte.15 do Orçarr..ento da. unmo.

Art. 15 Er;\a Lei entrará "'" vlaor Da data de 5W. .publWAçAO, ~
yggadge" llS dtsp'Jsiçóes em cO:l.tr6no.

BrasflJa, H ·~o "l;rU dd lP-'i8; 15li9 di IrI.cIapeJuSf:l • -18t da
BoPúbUca.

]lPIml GJ:ISm.
M41'/o HeIU'I'l',zo Sl11KlfUCA
J~ PolllQ dOI 11"6 VeUOIO

•)D~tJ.! CD-IIU-I . I,SIlO,Cf ..
S~5TllfCIA l]l CD-1loII-l 1.500.00
'IIPllEllIAALIS Corntla-

çia ~
.cateto •
r11~ •
01..1,,",.

CD-1loII-3 MM~éo

cD-1loII-1 ' 1.300,00
CD-1loII-l 1.000,00

uuo tI..

ESCAlA DE mltncrnDS EWl'EtfIV" WDbcIAS DOS wilos
. mtlVOS·1l.\ QIl\U ocS QEfIlfADll$

"I.. _1 V.10' .......,
RIf.~11S

V.l01' IIlInsal
,,_,_to IlIf.rinc:l.s ". nne1Mnto da venciMnto Referindal
~ Cr$ Crl

tU1MO ... !.7~S.OO 51 1.053,00 S
1Z.~7S.00 . 51 3.565,00 :;o 1.003.00 ..

.12.015,00 55 3.395,00 29 956,00 S
11.501,00 54 3.233,00 2D 911,00 Z
lD.953,OO 53 . 3.078.00 27 B611,OO 1
1D.432,OO 'St 2.932,00 25

51.934,00 SI 2.792,00 25
51.461,00 50 2.659,00 24
!l.OU,OO 41 2.532,00 oi~.582,OO 41 2.412,00
~.113,oo U 2.297,00 21
7.783,00 45 2.l87,oo 20
.7.~12,oo 45 2.083.00 19
7.060,00 4C 1.985.00 la
1.723,00 43 1.811,00 17
6.403.00 U 1.801,00 15
li.098,OO 41 1.716,00 15
!.S01,OO 4D 1.'34.00 14
6.531,00 31 1.556,00 13
6.261.00 3S 1.4132,00 12
,5.018.00 57 1.411,00 II
4.778,00 31 1.345,00 10
4.551,00 3• 1.281,00 9
~.33S,OO 31. 1.211.00 8
4.1<8,00 31 1.160,00 7

'3.932.00 az 1.106,O~ I. --
AUXO !lt

Mm!llCtM m: WlClllOO05 OOS CAAllOS umvos DI ClI!M'

DOS DU1J'IIJICIS"

: Clu,o'f" Referênctas di
Gl1I'OS (unel"''' ceclGO \'encizrllnto

.) rl<llf<& L~I.1Itl~ Cll-.11.·01l C1as!õe
l'!specli'11 • de 54 I 51

Classe "c,' • de 49 a 53
Classe "BIl

- de ~4 li ~a
. C1asse ,,/t.' .. ce Z9 a 41

nOlo b) Tlqu1grar. Lltlslatllll CO·AL-O!3

UGISLATlVO c) ASllet"ta lIglslatlYll CNJ.-012 Classe
c:sJlechl- 4ZtQ

(I:U-AL-oIO) Clu.~!lI "C' • d~ 3:> .. d,
C1~~!i:J: "!J' - d~ 31 • 31"
t;:h,s!:.e "A' • di t5 I 2m

d) A9<nte· d. Sto\lrIIIÇI
'CO-,lL-015 Cl..s:5t!Wll'1atl'. r!,;pud'1l1 • 42 C·~S

fliõ'lSS~ "O' .. de 35 &--41
C1 .. ,,;;,,- "C' .. de 31 li. J"
t,1t;Sft '"B' • rll! 2G I 3Ck
Classe 'Ali. de ;lI I!. ~

oI Iclootl hIoinlstrat.!. CQ-SfriQI..
•
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@IUXO . IY

i) ~'ICO ~ b!lanq

ao""'" li • 11I.)

IDIJIIlI/4tl M
. WUFltAÇM

(CO-SA-aDIl) t) Dttl1imft . tH,W02. Cla....
.o,.clal - de 21" 30

(
Classl ••- - de 24 • 27
CII!!. 'A- • d. 115 I 23

a) Ilotorlsta Otlclal !COo1P-1201 Clm. f

=~tr
. ..,.cl. - de 21 • 25

Class. -a- - di l' • 20
IlfIC1Al. E '1 ,çlassl 'A' ;;..~. 1~ .1S
fQU,lR1A.

. b) Agente di Portarl.~ I~TP-1Z021~'''''·UD-tp-12CO)
. . . ..pec:lal - de 11 a lO

fcllSS' ·C" • cSIlS •.17
luta 'a- .. da 7. lZ

I . Clu$I 'A' .. de- 1 _.•

.} ~Iro '1~!l6 tI....
Arquiteto CIJolIS-917' ..poelal - de S4 a Cf
. Classe ·C· • di 49 • 53

eurmAmi'
1iotIleo de MiIlIlls- tt.... ·s' -." 44 a aS·

_1l!.Hr-
tn,io .-. CG-1lS;923 .cIma 'A'· - da 3!" 43

m. SIJllERlOR b) f~;'Civt1co H-!lOIlltllSsa
ItlHl5-9QO) ..paelal - •• ". 57

'luse ", • de 41 • 53
(tlaslt 'A' ~ H 37 • as

tJ""co . CG-IIS-IOf'jtli'" 'C' - di 511. "
, .UOrtllda di f b) elass.·..• • de 47 • 4'

Classe 'A' •• 43 • 41
I

') 'licolco • lIIMif-' CHW05 tIa...
AU'Il . tA,i. . .,,.cfol - di 11 1 n

1Jllf'{: él......··.clt4•• m
SUPWOlI

tI.... 'A' .dI~.•JI

ml t)W_fre Cll-IIS:sot Clui.
.sptÇfol - di I1 1 n

C1'sse .,. • de 43 • !O
Classe 'A~ - di 33 • 4%...... CatolO'rlu caolGII. I lIf«iocIu ..

F_l_I. ......-ra

')~d1e-nf'" Cll-III-I03Z ClasseJ::.Social - ·.,paelal - '" " 1 •
to dI~fÇCI'

Cll-III-l004
Class. ••• • di 31 • SI

_l_ta... Clas,. 'A' ... 24 1 ao
.'.xlll•• dt E.r........ CG-IIII-1OOI
lltStoIll.ta _101'r...,CO di CoataM-
lida". . (1-11I-1012

IllUSAll'l t) 'Iicotco • ~dIQl.. Cll-III-l003 a....
1ilm1Jl'1It-

,li . upec:fll· .. 3JI.
Cl......• ... 10.31

_!CIO
Cl..s. 'A· • di •• 1 IS"

.....1001I1 cJ=~~f'" Cll-III-10lS a.... . " .

tspaelal - di 37 a 19
ClISS' -e. • .. SI • 11-
tI."...• • clt ZI 1 31
CI.... 'A' .... U I"

i'J ='U~r.:t."-· CD-lII-l0t6 Classe
..~I.'."31Ia

I. Utmi"' .. • ...J
Class. -e.- • de 30 • 3&
C).Js. 'I- ... U. Z9
tlUSl ·A~ .• "'11 1 11

• ..:.J T.l.(QlII.... (HIf-l0{4 Clus•

(
..poet., -.. 14 • U

Classe ..• ,. de 11 • U
Class. 'A' • di 11 • l~

1) ~õndt.'g=. .tO-lIl-ID21 Classe
opaelal - IIÍ 37 • 39

.Iido • C1use '0· • d. 32 • 3'
t1l5S1 'C' .. di 21 • 31
Class•••- ." 20 • 25-
tlilUIt IA- - di 12 • l'

,) ~'~~if5Ol tll-1lll-I013 tl....
..pec:I&1 - di 37 • 39

Clus. -011I • 1St 30 • 31
tlaSSI 'C- • di n • 2S

AmJ.
(.lass...• • til 14 a li
Classe 'A- • di 1. ,

DEU- .) '.r.m.. 1lpanc1..
IOIf Cll-Wl-IO;01

Clusa
;;:..:; 5erV!&QJ ~I- espacial - di 31 • U

_1000)
Clus. 'o- • di a a 30
Clus••,~ • di Z1.a ZI
Cl'J'" 'I- •• 10 • ,.
Cl.... '· ... .z·1 •

-
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LEI N~ 7.706, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988

DíspiJe sebre B revístIo dos venci.\Den·
toll. lIalarios, soldos" proventos dOll servi·
dores, 'civis li militlJrell, d. Administraç'o
Federal Direta, das autlJrquias, dos extin·'
tos Territórios Federais e das 'iundaç68l1
públicas e dll outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congres~o
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1~ A partir de 1989, o mês de janeiro será considerado data
base das revisões dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos
servidores, civis e militares, da Administração Federal direta, das au
tarquias, dos extintos Territórios Federais e das fundações públicas.

Parágrafo único. Em janeiro de 1989, a revisão de que trata este
artigo será feita considerando a variação do índice de Preços ao Consu
midor, verificada entre a data-base a que o servidor estava submetido
em dezembro de 1988, observada a compensação prevista 'no parágrafo
único do art. 9~ do D~creto·Lein~ 2.335, de 12 de junho de 1987.

Art. 2~ Será concedido aos servidores enumerados no art. 1~ des
ta Lei um abono mensal no valor de CZ$ 60.000,00 (sessenta mil cruza·
do!!l. ,

§ l~ O abono a que, se refere este artigo, sobll'e o qual incidirá a
cóntribuição previdenciária:

I - não servirá de base de cálculo de qualquer vàntagem
ou parcela remuneratória, ressalvad'as a Gratificação de Natal e
a remuneração da~ férias;

II - será considerado para efeito de pagamento das pe~'

sões civis e militares devidas· em decorrência do falecimento de
funcionários federais;

III - será considerado como parcela remuneratória para a
classificação dos servidores nos planos de carreiras de que trata
o art. 39 da Constituição Federal. '

§ 2~ A partir de fevereiro de 1989, o abono será reajustado nos
termos do Decreto-Lei n~ 2.335, de 1987. '

Art. 3~ A diferença verificáda entre a remuneração percebida no
órgão ou entidade de origem a que o servidor passa a fazer jus após a
redistribuiçãO, baseada no 8rt. 5~ da Lei n~ 7.662, de 17 de maio de
1988, será assegurada como vantagem pessoal nominalmente identificá·
vel, sobre a qual incidirão os reajustamentos gerais de vencimentos e
salários. ' ,

Parágrafo único. As diferenças individuais a que se refere este ar·
tigo serão recalculadas sempre que os servidores forem transferidos,
movimentados ou redistribuídos.

Art. 4~ O índice a que se refere o art. 10 do Decreto·Lei n~ 2.365,
de 27 de outubro de 1987, passa a ser 55% (cinqOenta e cinco por cento),

Art. 5~ Os efeitos financeiros' decorrentes do disposto nesta Lei
vigoram a partir de 1~ de janeiro de 1989. '

Art. 6!' Esta Lei entra em vigor na data de sua'publicação.
Art. 7!' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1988; 16n da Independência e lOO!' da

República.

J.~,Decnto-~lr....2.3~S.... ~7 de"outubro .. '1111,'

Inatitui gratificação-. atar ,deferida 'ao.'
.erYi~re. ~. '.peçifio~. d' outr••
,provi4lPloi•••

, ó ....n.B'.~, no 'u.o' 'Oe 'at,r1bll19l0 qu. lhe 'OOR

-tare o' art._55, 11:.. UI" '•• ~.ti,tuiçio, '

, ~t,.,l"'iCa 'in.tituída .... lJr.d,noagão, ia .er oonc:edlda ao.
qçllplllnt,e.,,'4ti4<~1!Pu"!IIP:t..o.~f.t1vo.,_4~pi_l .uperior.. do. qua

'drõ. '. t.a'bela. doa oqio. oa 'MIIiniatr.iao "edual direta, elo Poder
0J\t41ciádo, '-do fti,bllnal ;.. e-".a da ~iR, ,do. ,'rerrlt'6I'101l 'e 4&. au
tarquia. 'fedêr,l,. - '

Quinta-feira 14 15575
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.,' li A .gral:i.ficaoio .••rá c..lculà& co- bll" }\Oll :..eguintelli
:perc.ntua~••.1ncident•• sobre I) v.nc~nto ou .oliri~ básico:

. 6r' ·"o,·(artantltPC;r.cento). no <la~o do. :'arvidor.s l'8:r:te~
cantes ao. Plenos de'Classificação a. Cargos ...prago•• ln.ti~{dos
.naconfol'lri.dadti-4u Leia.nl 5.645•.• 10·d" d••.-bro de 1970. e.6.550,
de 5 de jUlho de 1978. à carreira de Dipl~ta•.b6. c~ dos .ervido
res denlvel ~,perior do Poder Judiciário. do Tribunal". Contas d!l>
un~io •. observado o disposto na••l!neas.~eguintea:

b) 60' {••••enta por cento). nO ~aso do, ..rvidór~. efetivos
Pertencentes às Carreiras Aw5i~ria do 'l'eIJouro .acional•.P~anças e
Controle-e orçamento;

c) 50& (cinqüenta por cento). no caso d~s .ervidore~ perten
centes às categorias 'funcionais a. Bnganheiro AgroDOllO·. de Médico Ve
terinário - tio Grupo OUtras Atividades de »i".l Superior 40s Planos de
Clasllificaçiio de Cargos e Empreqos a que' ae re~eJ.:e a alínea "a". bell
.e.~ d08 servidores alcançado. pelo necreto-le1 n l 2.~58. de 4 ~e ~e-
't4lllbro de 19J17.; . .

Dezembro de i98'1

',15)
pertenoantell
I'ede~ais;

35' ·ltrinta e cínc'O por cento). no caso dos funcionários
à Carreira Polícia Federal • à 'policia do. ~erritórior

si

'e)' 30& ~ t~iri\~ ;Pôr }:éntoj~" ~ lC!lii 'd5" :';~fd'9r:ej ·.:.éteU,/c!s:
pertencentes ao M~n1ster10 Público da Vniao e a ÀdYOCaC18 Consultiva
da Uniàl>. ,..:x:clu!.dos o~ 1'!specialist:.as·;a.,que :Jl,e, ofe;ere a earte ~inal'da
alín,..a ..f. I BII15pmCDlllotfps docentes d~ ;lIiai~.,ti~~o~~v,i~,~ao, .... ,~t:;ança~o,s
pela 11'1 n <J.:~.S!l6. de lo.,.d~ abr"d.e J~~7,•.,~. H ; (<C .-, .:.,~,., ••

. '1.;'21>, ..lvint~.por ~ntq'f;.~~o :t.iH· .J.ÓI;l 'cici,,<~~âti ·~.lii~nçadds
pelo. 4bpoStoo '.no. art. '3 t .,..sepint.a· da Lho 'rlt ' 7 :596; ~dl;i:g87. e 'de
.erv,idàr " n~vel.:~uper.ior ~~~~te., .•• _t.a.b1l~~~ ..<I" p~~p,.·C.ili.listas.
pere-nt"lt1 .~id8nte. -.nto a~"Ult~(lI";.~ 3ref~!li'lct~~S--25,

. .: ..-; .'- _. .~. ~.' .,...., .J .. ";' ~ -:::"--., . • - .•

tO 5" -(cinco por, cento) ... po e"Õ":4oll. strviClCtte. ,letivo. ,4e
nível .uperiordas instítJ1içõss ~ederai8··tiê 'ensino. àlcançádoll pelo
dispo.to no art. c~1 e seguintes da Lei n l 7r5~~. "e 1~87•

.f2 1 ••0,_.0 dOIl lIervidor~lIâ'qué':~e;relere'_Lei )li 4.3~1;
de .13 de j.uJibQ d.é·,1964.'e -vretifi-eaçio·.ip.titu{da por efte artigo é de
38' (trinta e oito por cento). apli-e.ndo-se ao!, nívei.·aédio e' .upe-
.rlor. .'

• f 3t 11. gratificação' conc~i15a a_ .s.rv.idor•• -pert.em:ent... à
categoria funcional de Médico Veterinário. noa terDeS da alínea ~ dQ ,
11. alcança ·.o-ente aqueles bel}eficiadol!l pe!I?:.necrttto-lei n l 2.188. de
26 de dezeabro de 1~84 .. 8eera,paga a. razao"!lpe~•• ,de UI! i;:ontrato
de ·trabelho. . . .

, ~~ ,SoMentt' rarão jua _gratificação ~e que trata a.ta ar~
~lg0.08 .ervidore. e. efetivd exercício. ' .

t 5~ Considerar-.e-io Coa0 de efetivo exercício. para. qa
!in. deste artigo. os afastamentoll' exclusi"amente. em 'virtude de:

a) férias;

b) cluia_nto;

c) lut.o;

15) licença ~spacial. 'licençe para tratamento da própria saú
de. licença à q~st.nte o~ em aecorrência de .cid~nte de,.erviço;

e) serviço obr1ga~or10 por lei e deslocamentoell objeto de
.erviço;

- d ~Ili..ioio pua 6rgioa aa'im~, .Clo·JI~iritb-I'.a.tál~ .-
11.. re.pectivef autarqui•• ,

9) indicaçlo para lfiiJi.trar aula. ou RbnUr·.... treina
..nto ou aparfaiçoaasnto ralacionadoa CO- o cergo 'Ou'eMpr~go;

h) .iaaio no estrangeiró. -quando o at••te_nto bou..r rido
autorizado palo Presidenta da .epÚblica ou Minbtro·.de I:stado.

Art. 2- . -O índice •• gratif·icaçio .. que •• «-efera o Decreto·
lei n" 2.Ul, ·ee· 31' ". dezellbro ae 1*84. ·f~a alavado _ $5 '(,eiJIqíiMlta
• cinco) pcm1:G. oercentueia. .

Parhr."fo Unioo • .1\ fratifica~ a qu. .•a ,retera ••te artigo
é .stendida aOIl .ervidores .fetivos. de nível .édio. pertencentee:

a) . .,,08 quadro. e tabelaa do. orgiio.'4o Poder 8udiciário e
,do 'l'ribun"'l de COnta. da União. eo Depart.aaento"'-cional' de Istradas
de Jodage•••~ançados pelo decreto-let·a. 2.194. ~e 26 de dezeabro d.
1"S!. .. 1l0~PIl;1:!~!'it:o'de ·''!-IIZ'M1.e .aeiOft&l.;.•.tperaebell! a gratHi
caçeo .por pr~uç«o auplellentar. "0 SlercentlDt1' <Je -etl, .(se••an\:a por
cento)' . . .
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b) "1I·'taba]''' de IIfl"YJAor••••pecialine. Go. órgãoll -('lI! M
.inilltração ,I'.d.ral -dir~ta • "811 autarquia. t~.rab~ • ao Grupo Defe
.... Aérea. CoDtrola CSe 'tráf.go "'r.eo,.•~UK;.I!o.·pel~ Dec,ret.o-lei n l
2.330, de 22 de ..io'de 1987, no P4rôentqal ae 20~ (trinta por cento)
incidente, quanto'eos primeiros, na referincia WM~35;
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e) ao. Rinistério ~a' Previdência li AlIsistência Social e
autarquias da Previdência'Social, no percentual de.70' r.etenta
cento);

.as
por

d) à. Carreiras Pblícia redanll, ·Auditot'ia.·do Tesouro 5acio
nal, Yinan~as e,Controle, Orçamento e à Polícia dós Territórios F~de
rais, no percentual de 50' (eioqÜante por -cento)!

.) ao Plano~n~co de.Çlassificaçio e Retribuição de Cargos e
Eapregoa a que .e·refere a Lei .~I 7.596, de 1987•. no percentual de 5'
(cinco por cento).

Art. 31 o vencimento ou "lário -do nível inicial dos cargos
em comissio e das funções de confiança, integrante. do .Grupo Direção •
Assessoramento Superiores dos Planos 418 Class~ficação de Cargos e Em
pregos, a que .e ~éf~re o art.· 11 deste Decreto~lei, • fixado e. ~z$
15.000,00 (quinze .~-l cruzados).

Pará9rllfo único. Os 'demais vencÍlllento. e 'selários lIerão.de
termin.dos.adiante :avariação do valor fixado neste artigo, à razão
de 14' (catorze por cento), em ,relação aOIl níveis anteriores

Art. 41 Os atuais índices da representação mensal .concer
nentes aOll'cargcs em comissão e às funções de ,confiança a que se refe
re o .rt~go ~terior ficam elev.doll ~e,40 (quarenta) pontos percen
t.uaia'.

Art. SI O.acréscimo perceptUAl a que-se reYere o Artigo an
t.arior e os. vencÍJllentos ·ou salários filr,ados no ,.art,: 031 não servirão !te
bâse para. fixação ~e venciaento. pre~ista nos arts. 5. do Decreto
lei n l '2"225,,"~e 10 de janeiro de ~985, e -91 do Decreto-lei nl 2~:2S1.

,de 2~ de fevereir~ ~e ,1985,.,obMrvado o disposto no parágrafo único do
•.rt, '3.· da Lei Jtl. '7 ~33'3; dé '2~ dI!! julhod. 1985 '

. .Art. 61' '.I! '9ratit:i,cllÇão inici:al da eategoria .de nive1 .édio
das funções de corifia~çà~o Grqpo 'Direçio e Assistência Interaet'liá
rias. pertencentes aos Planos de Clasllificação de Cargos e Eapregos a
~e ,8e refere o ar~. l' d,ste Decreto-lei, é f~xada~cz$ 1.8Do,00
(ya'.il eoi~õeen(o. crUZados). .

?a~gràfo:url~eo.. As deaaill gratificaçõe., dali cateioria. ae
nível -'dio. 8uPerlor.· ••~ão determinada•••diante a variaçao do va
l~r. fix.do neste artigo•. à razão de 25' '(vinte e cinco por cento) ...
r.~ação ~08 níveill·interior.s •

.Art. 71 ÓS .~àais valores 4e ••lários·fixados para a. tun
ç~s. de .1I••1I110ra~nto superior, de que tratam oa art•• 122 .18 124 'do
Ditcreto-iei n l '200; '418"1967, com .11 alterações 'pollteriores, fie_
reajustados no percentual de 38' (trinta. oito por gento).

parágrafo único. O atual .cntante de de.pesa com. retri
buição das funções de aSllellsoraaento .uperior fica reajustado no Eesao
percentual fixado ne.te artigo.

Art" 8. '. ~bs 'atuáill valores da gratificação de representaçào,
devida pelO exerc{biõ-em 6rgãosda Prellidência da República, e da 9r.
tifice,çao . pela representação de gabinete fica.. reajustados' em . 38'
(trinta e oito por cento).

I - 'd. re.mera9io ....,ur.eS•.pelo. art.... 31 • 4' do IMcra
to-l.l·~' l.t7l~· de 30 de DOVe.bro a. 1982;

11 '- d. ratribuiçi~ pelo de'.~nho a. ~un~io d. confiaDç.,
reel•••Uicad. 'de ac,ordo,cOllo .rt. a' da LeiD' 7.596,d. lta?
_ , .. Ar!:,' 10.• ,P~..a,a ....~ de 5o, (c1ftq1lenu por cento) o parcen
t.ual a. orw;io d~, qu.,~triltihl OI fi 2•• 31 <lo aTt.~I8Q Decreto-lai DI
1.445, de 13 a. tevi'.1~o·d. 1976, co- • r~.çio dada peloO.cr.to-lei
~I 2.270, de 13 de _rço de 1985. .

,Art. 11. ~ art. 1140 Decreto-l.i fll·2.357. d.28 a. aoo.t.c
~. 1.987" pae•• a,.V~90:r8r a,çrascido ~...gub>t. parágrafo; revogado. OI
.rt•• 2~ a 31 a aelltl· p..40r'áfo. do _IIJIO Dec:rat.o-le1:

-, 3' .A gr~t.lf1caçio de quet.rata o parágrafo anterior .ará
atribuída até o "xblb da'I.SOO bdl a·cltócento.) 'pontós, por
aervidor, cerr••pondendo cada pônto a 0,095' (noventa,. cincc.i.
lésfa)spor c.nto) do r.a.pact.1vo "8ncilllintó-bélii(:õ, ... :fOrJM 88
tabele'cida. 1'*10 1I1ni*f~ da 'f'....hd.·...
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Art. 12. as gratiticações de que trataa os artB; li, 21 e
1.1., deste Deéreto-1.el,· -.obre 'Í111:'qbllb incidiri ti de.conto previdenciá
rio, obllervado. os respectivos e.calona_nto., incorJ:cr..-.e aospJ.o
ventoll (I.·.posent.~ori., ..n~o extenlliva. ao. atuai. inativos.

Art. 13, Ol efeito. financeiro. decorrente. do dis~sto
n.ste Decreto-léi vigor.. a partir de 11 de outubro4e 1981.

Parágrafo único. Os vencmntos, salários. p1oventoe, pen
Si5eIl•• benefíci06' devidoll.o. servidorell civill da Uni.ão, do. rerritó
rios Federaill • A~tarquiall, ativos. i~ativOII. peneionillt8B, serão

reajUlltadoll •• 11,1' (onze vírgula 1DI por cento), a pertir de l- d.
~aneiro. ·"e 1988, ae. pnju~(1 do rell:!u.tall1fmto previste r:o artigo 8
do Cecreto-lei nl 2.335, de 12 de juPho ~e .1987~

Art. 14. A deliresa decorrente da ~x~cução tleste Decrato-~ei
correrá .• conta das dotaçoes do Orçaaentó Geral da União.

Art. 15. O. órgjoll cOIIpatente., nall. respectivall áreo de
atribuiçõ~lI, elaborario ali ·tabelall Com.ÕII valores' reajustado. nos ter
.ali dellte Decreto-lei.

bUcação.
Art.• 16. Este Decre~o-lei entra •• vigor na data de aua pu-

.JOSE SARNEY
Lvii Culoll BrNHr P_ira
Aluizio Alv..

(*) ••publicação de.a~o COD o·arb. 31 do DecretO-lei
2;366. d. C d. -..bro' de 1'987.

Bra.ília.... 27.de QUtu~ 4e'1987; ·1661.da Ipdependincia a
991 da aepÚblica.

2.366. de 4 Cle novembro de 1987.

'Altera o Decreto-lt:i ..nf 2~365.. ~e 27 ... de.
outubro de 1987 r e da outras' providen
cias.

d) licent;a ••peci&l, licença para trata.ent.o ". própria saú
de, licença à gestante ou "' decorrência de acidente de l15erviço;

.) serviço obrigatório por lei e <Jealocaaento em objeto de
serviço;

t') J'equi..içâo para 6rgãotll da União, eSo Distrito Feder.1 e
dali reapec'tivaa autarquias;

o PRBSIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe con
fere o Brt .. 55. item 111./. da Const_it.uiçào ..

DECRETA.

g) indicação para ministrar bulas ou submeter-se & treina
"klanto ~u aperft!'içoclltl~nto relecione"os com o cargo ou emprego;

h) mi5são no estrangeiro. quando o afaat••ento houver sidD.
autorizado pelo· Presidente- 4a Re;pública ou KiniGtro de Estado.

Art. 11 A5 disposições adiante ihdicadas do Decreto-lei n l
2.365. de 27 de outubro de 1987, pae;sam a vigorar com as seguintes al
t.erações:

-Art.. 11 ~ .

f l' , ..

b) 60\ (sessenta por cento). no caso dos lIervid9r29 e.fetí.voe
pertencente!! às Carreiras Auditoriã do Tesouro Nacional', Finanças
e Controle e orçamêDto;

e)' 30\; (trinta por cento) .. no coso do. servidores efetivos
pertencentes ao Minillltério Público da União e à Advocacia Consul
t.iva da união, exeluídoB os especialililtaa a que se refere li. parte
final da alínea L, l!I:!lai. como dos docente!! do lOagi&tário civil
não alcança408 pl!!la Lei. n t 7.596, de 10 de abril de 1981::

..................................... ~ ; ~ ..
f 21 No caso do. 8ervidoTes a 'que ••. refere a Lei n l 4.341,

de 13 de junho de 1964, 4 gratificaçio inst.ituí.da por este artigo
é de JB1: (trinta e oito por cento), ap1icando.-se aos niveis Ilédio
e SUPerior.

§ 31 A gratificoção concedida aos servidores pertencentes ia
categoria funcional de M@dico Veteri~rio, nos termos da alínea !E.
do i 11, alci:lni;;8 somente aqueles beneficiado. '~lo"Decr~to-h!i nl
2.188, de 26 de dezemoró de 1984, e será paga em razão, apenasl
de um" contl::ato d. trabalho.

I 4' Somente fario jus ... gratificaçÃo de que trata elite ar
t.igo 011 eervidor•••• efetivo exercício ..

I 51' Considerar-ee-ão· COta0 de ~tetivo exercício, para oa
fins d ••te artigo,. os .r••taJnento_. exclu.ivemente, em virtude
ti.;.

• ) férias:

c) luto:

Art •. 21 ~ ~ ": .

Parágrafo único. • 4 ' .

a) 1108 quadros"e tabe:lo8 t30s órgaos. do .Poder' Judiciário e do
Tribun",l dI! Contas da Uni'io, ao Departamento Nacional de Eatreda!l:
de RodageM. alcançados pelo Decreto-lei n l 2.194, de 26 de de,u'.
bro de .1984, e ao Departamento de Imprensa Nacional. que percebe.
a gratificação por produção Buplcmentar, no percentual de 60'
(8es~entft por cento);

b) às tabelas de -servidorl'!!;I especialistll~ dos órglio!l da Ad
ainistral;ão Federal .,iret8: 'e da~ autarquias federais. e ao 'Grupo
Defesa "';rea. e Con~role de Tráfego Aéreo, alcançados. pelo Decre
t.o-lei oJ 2.330, de 22 de Inaio de 1987, no percentual de 3o,
(trinta por cento) incidente" quanto AOS primeiros, na rêfêrên
cia NH-J5: ..

' ' , , , .. ,. , ~ ., ~ .. ' , ..
Art.]1 •••• , ~ -. ,••• ~ • ,; ••••••••

parágrafo único. Os demais vencÍlftentos e salár'ios serio de
terminados Jt1edi4nte .. variação do valor fixado neste artig-o, li
razão de 14\ (catorze por cento). em: relação aos níveill anterio-
res. ..

................................. ~ .~ .
Art. S! Os atuaie: valoree: da- gratificaçio, de representaçio,

devida. pelo exercIcio em órglios da Pr~8idencia da República. I! da
grat1ficação pela reprc8entaçâo de gabinete ficam l"eajuatadoa ell
38\ (tri:ntft e oito por cento). lO

Art. 2S! Na .p1.icação do Decreto-lei nl 2 .. 365, dft l1987, coa
es alterações int.roduzidas pelo presente Decreto-lei". ob!tervG.r-15e-é o
d~l!5po!"lto na Decreto-lei. n' 2.3.55, de 27 de agosto de 1997.

d .- Art •.3 1 O Poder' Execu,tivo fará r~publ1car-,no Diário Ofiei 1
d:eo~~;:~e:' ~::~~ \~~c~:~~:i~i~e.i rI' ,2. 365,.. pe 1~8],,! cpm ~s ,alteraçõ:s

Art.
blip')ç~o•

Art'. 5'" Rcvogeftl-:se "'lt•. di"'!lposlçõe~·êni: cçmtF.frio.

99- da Rep~~~i~~~:a~ e. oi "8 ,novembro:dlJ!. i981:: 166-: da Independência e
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RESOLUÇÃO N9 01 , DE 1980

Altera redação do Art. 189 da

ção n9 67, de 9 de maio de 1962, e

tras providências.
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Resolu

dá ou-

Faço saber que.;a Câmara dos Deputados aprovou e eu

promulgo a seguinte Resolução:

Art. 19 O art. 189 da Resolução n9 67, de 9 de

maio de 1962, ~lterado pela Resolução n9 67, de 13 de abril de

lQ78, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 189. O funcionário que contar tempo de ser

viço igualou superior ao fi.xado para aposentado

ria voluntária passará à inatividade:

I - com vencimento do cargo em comissão ou da fun

ção de confiança que-estiver exercendo, sem inter

rupção, nos cinco (5) anos anteriores;

rr - com idênticas vantagens, desde que o exerci

cio de cargos ou funções de confiança tenha compr~

endido um período de dez (10) anos, consecutivos ou

nao.

§ 19 No caso do item ~r deste artigo, quando mais

de um cargo ou função tenha sido exercido, serão ~

tribuidas as vantagens 00 de naior valor-, desde que

lhe corresponda um exercício mínimo de dois (2) a-
I

nos; fora dessa hipótese, atribuir-se-ão as vanta-

gens do cargo ou função de valor. imediatamente in

ferior, dentre os exercidos.

§ 29 A aplicação do regime estabelecido neste aE

tigo exclui as vantagens instituídas no art. 193,

salvo o direito de opção."

Art. 29 O funcionário que contar seis (6) anos

comple~os, consecutivos ou não, de exercício em cargos ou fun

ções enumerados nesta Resolução, fará jus a ter adicionada ao ven

cimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal, a im

portância equivalente a ~ração de um quinto (1/5):

a) da gratificação de função do'Grupo-Direção e
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!

b) da diferença entre o vencimento do cargo do

GrupO-Direção e Assessoramento Superiores e do cargo efetivo.

§ 19 O acréscimo a qu~ se refere este artigo o

correrá a partir do 69 ano, à razão de um quinto (1/5) por ano

completo de exercício de cargos ou funções enumerados nesta Reso

lução, até completar o décimo ano.

§ 29 Quando mais de um cargo ou função houver si

do desempenhado; no período de um ano e ininterruptamente, cons!

derar-se-á, para efeito de cálculo da importância a ser adiciona

da ao vencimento do cargo efetivo, o valor do cargo ou da função

de confiança exercido por maior tempo, obedecidos os critérios fi

xados nas alíneas a e-b deste artigo.

§ 39 Enquanto exercer cargo em comissão ou fun

çao de confiança, o funcioná~io não perceberá a parcela a cuja

adição fez jus, salvo no caso de opÇão pelo vencimento do cargo

efetivo, na forma pr~vista no art. 29 1 § 29, da Lei n96.325, de

14 de abril de 1976.

§ 49 As importâncias referidas no art. 29 desta

Resolução nao serao consideradas para efeito de cálculo de vanta

gens ou gratificações incidentes sobre o vencimento do cargo efe

tivo·, inclus i ve para qtlinqtl.ênios.

Art. 39 A contagem do período de exercício a que

se refere o art. 29 desta Resolução terá início a partir do pri

meiro provimento em cargo ou comissão ou função de confiança, i~

tegrantes dos Grupo-Direção e Assessoramento 8uperiore~ e Dire~

çao e Assistência Intermediárias, instituídas na conformidad~ da

Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Art. 49 O funcionario que vier a exercer cargo

em comissão ou função de confiança de valor superior ao dos que

geraram o direito a adição de cinco (5) frações de um quinto

(1/5) poderá optar pela atualização progressiva das respectivas

parcelas, mediante a substituição da anterior pela nova u calcula

da com base no vencimento ou gratificação desse cargo ou função

de maior valor, observado o disposto no § 29 do art. 29 desta Re

SOlução,

Art. 59 Na hipótese de opçao pelas vantagens dos

artigos 189 ou 193 da Resolução n9 67, de 1962 6 o funcionário nao

usufruirá do benefício previsto no art. 29 desta Resolução.

Art. 69 Na aplicaçao do dispost:o nestE! Resoll'l~

çao J sera considerada a Representaçao .Mensal instituIda peItE'. Y-,ei
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n9 6.325, de 14 de abril de 1976, desde que o servidor tenha e

xercido o cargo com essa vantagem durante pelo menos 2 (dois) a

nos.

Art. 79 A Gratificação de Atividade; instituída

pela Lei n9 6.325, de 14 de abril de 1976, sobre a qual incidirá

o desconto previdenciário, será computada para o cálculo do pro

vento da inatividade ~o funcionário que contar tempo de serviço

igualou superior ao fixado para aposentadoria voluntária, desde

que, ao se aposentar, a esteja percebendo.

Art. 89 Os efeitos financeiros decorrentes do

disposto no artigo anterior vigoram a partir de 19 de janeiro

de 1980.

Art. 99 Esta Resolução entrará em vigor na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

câmara dos Deputados em, 07 de março de 1980.

FLAVIO MARCILIO

Presidente da Câmara dos Deputados

RESOlUÇAO N2 67, DE 1962 (1)
Reestrutura 0$ Serviços da Secretaria

da Câmara dos Deputados e dá outras prov_i
dências.

Faço saber Que a Câmara dos Deputados aprovou

e e~ promulgo a seguinte ~esolução:

...... :'"- -

Subseçfto V - Das Gratificaç~es (50)

Art. 165. Conceder-se-á gratificaçao:

r - de função; (5I}

rio;

11 - de representação;

IIr - pela prestação de serviço extraordiná

entífico;
IV - pela execuçao de trabalho técnico ou ci

V - por serviço ou estudo no estrangeiro;

VI - pelo exercício:

a) do encargo de auxiliar ou membro de banca
ou comissões de concurso;

b) de encargo de auxiliar ou professor em cur
so legalmente instituído;
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VII - adicional por tempo de serviço;

VIII - especial de desempenho. (52)

PARECER DA MESA

Dezembro de 1989

A Mesa, na reunião de hoje, pres.ntes os Se-..
nhores Deputados Paes de Andrade, Presidente, Wilson Campos,29
Vice-Presidente, Carlos Cotta, 39 Secretário(relator) e Ruber
val Pilotto, 49 Secretário, aprovou o parecer do relator, fa~o

rãve1 ao Projeto de Resolução que "aplica aos servidores da câ

mara dos Deputados disposições da Medida Provisória n9 106, de
14 de novembro de 1989, e dá outras providências".

Sala das Reuniões, em 29 de novembro de 1989

dtu~M" ~""-f
, Deputado PAES DE ANDRADE

Presidente da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI
N" 3.545, DE 1989
(Do SI. Paulo Zarzur)

Concede licença ao servidor público que obtiver
a guarda ou adotar menor de sete anos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça c Reda
ção; e de Serviço Público.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. ),' O servidor público fará jus a licença remu

nerada dto 120 (cento e vinte) dias ao adotar menor
de 7 (sete) anos de idade ou ao obter judicialmente
a sua guarda para fins de adoção.

Parágrafo único. O período de licença concedida
será computado para todos os efeitos legais.

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de sessenta dias contados de sua
publicação.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É incalculável o número de crianças abandonadas
ou em situação de abandono, no País.

Infelizmente, as autoridades, salvo raríssimas exce
ções, não têm dispensado a atenção que tão grave pro
blema reclama e merece.

O menor abandonado certamente figura entre as prin
cipais causas diretas do aumento indiscriminado dos
índices de criminalidade. .

Há que se buscar soluções que mesmo que não repre
sentem uma solução definitiva para o problema, pelo
menos ajudam a amenizá-lo.

É claro que, antes de tudo. há necessidade de uma
ação governamental ou de uma política especialmente
dirigida ao menor, principalmente nas áreas de educa
ção, saúde e habitação.

Mas, enquanto isso não acontece, qualquer medida
ou providência no sentido de amparar o menor deve
ser acolhida e, no menor tempo possível, implantada.

Nós acreditamos, sinceramente, que a adoção de
crianças pode ser uma dessas medidas que contribuirá
enormemente para a solução definitiva do problema.

P~:JT essa razão estamos propondo, através do presente
projeto de lei, providência que incentiva enormemente
a adoção de menores por parte de servidores públicos,
eIs que lhes assegura, nesse caso, licença remunerada
de cento e vinte dias.

Finalmente, cumpre ressaltar que semelhante medida
já foi, há muito, adotada pelo Estado de São Paulo,
com grande sucesso.

Esperamos que, dado o seu largo alcance social. a
presente proposição mereça acolhida favorável de nos
sos ilustres colegas.

Sala das Sessões. - Deputado Paulo
Zarzur.

PROJETO DE LEI
N" 3.563, DE 1989

(Do Sr. Vilson Souza)

Regulamenta o artigo 187 da Constituição Fede
ral, no que se refere à Política Agrícola Nacional,
cria o Conselho Nacional de Produção e Abasteci
mento - Conapa e dá outras providências,

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.068188.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A política agrícola nacional, de que trata

do art. 187 da Constituição Federal, é estabelecida na
forma desta lei.

Art. 2" Fica instituído, junto à Presidência da Re
pública, o Conselho Nacional de Produção e Abaste
cimento - Conapa, com as seguintes atribuições:

I - coordenar os instrumentos creditícios e fiscais re
lacionados com a produção agrícola, agroindustrial,
agropecuária, pesqueira e florestal e com a reforma
agrária;

11 - promover as pesquisas e elaboração das pro
postas de fixação de preços compatívcis com os custos
de produção e garantia de comercialização;

IH - supervisionar a promoção de incentivos à pes
quisa e à tecnologia, relacionados com a produção agrí
cola;

IV - coordenar a assistência técnica e extensão rural:
V -orientar o desenvolvimento do seguro agrícola:
VI - estimular a disseminação do cooperativismo:
VII - pesquisar e elaborar os planos de eletrificação

rural e irrigação:
VIII - articular os recursos técnico-industriais para

o saneamento básico e a habitação do trabalhador rural.
IX - subsidiar dados ao Presidente da República e

ao Congresso Nacional, na elaboração e execução dos
planos nacionais e regionais de ordenamento do terri
tório e de desenvolvimento econômico e social (Consti
tuição Federal, arts. 21, IX; art. 84. XI; art. 165. §
4').

X - desempenhar as demais tarefas decorrentes da
preparação da política agrícola nacional. eliminando
superposições de competências administrativas, desper
dício de recursos e obstáculos burocráticos.

Art. 3' Para o cumprimento dos encargos previstos
no artigo anterior, o Conselho Nacional de Produção
e Abastecimento - Conapa poderá:

I - requisitar, dos diferentes ministérios a que estto
jam afetos os serviços de interesse da política agrícola
nacional, informações e demais subsídios para a formu
lação das normas finais;

II - através de instruções normativas. regulamentar
as atividades setoriais, a que as repartições federais
respectivas ficarão sujeitas, e soh pena de desobediência
e responsabilidade;

TIl - elaborar os projetos de decretos administra
tivos da competência do Presidente da República para
alterar a- constituição e competência do serviço público
federal, bem como anteprojetos de leis para encaminha
mento, pelo Presidente da República, ao Congresso
Nacional, relacionadas com as matérias incluídas na
política agrícola nacional;

IV - receber as postulações e sugestões das entida
des públicas ou privadas das áreas de produção agrícola,
agroindustrial. agropecuária. pesqueira, flortostal e de
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Art. 21. Compete à União:

TÍTULO VlI
Da Ordem Econõmica e Financeira

CAPÍTULO 11
Íla União

CAPÍTULO fi
Do Poder Execu livo

CAPÍTULO 11
Das Finanças PÚ blicas

Seção fi
Dos Orçamentos.

Leis de iniciativa do Poder Executivo es-Ar!. 165.
tabelecerão:

CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agr:iria

Ar!. 187. A política agrícola será planejada c exe
cutada na forma da lei. CDm a participação efetiva do
setor de produção, envolvendo produtores e !nlhalha
dores rurais, bem como dos setores de comercialização.
de armazenamento e de transportes. levando em conta,
especialmente:

I - os instrumentos creditícios e fiscab;
Il- os preços compatíveis com os custos de produ«,;o

e a garantia de comercialização;
I11- o incentivD à pesquisa e à tecnologia:
IV - a assistência técnica e extens~i(l rural;
V - o seguro agrícola;
VI-o cooperativismo;
VII - a cletrificaçáo rural e irrigaç'í(l:
VIIl- a hahitação para o trabalhador rural.
§ I" Incluem-se no planejamento agn'cola a..... ativi·

dades agroindustriais. agropecuárias. pesqueira, e flo'
restais.

§ 4'·' Os planos e programas nacionais, rcgionai~ c
setoriais previstos nesta Constítuição serão el;:lhorado:-;
em consonância com o plano plurianual e !:lpreciado~

pelo Congresso Nacional.

, .
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Con

gresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legis
lativa, expondo a situação do País e solicitando as provi
dências que julgar necessárias:

.. ·..·.. ·.. ·.. ·.... ·········TtTULO·VÍ .. ·· .... ·.. ······ .. ····
Da Tributação e do Orçamento

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais
de ordenação do território e de desenvolvimento econô
mico e social:

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS
COJ'dISSOES PERMANENTES

CONSTiTUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDÊRATIVA DO BRAS:L

TÍTULO IIf
Da Organização do EstadQ

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da
República:

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

mental. não restrita a textos de lei ordinária. mas vincu
lada aos problemas e à conjuntura da vida agníria que
se renova constantemente pressionada pelo crescente
progresso teenológico. pclas necessidades sociais. pelo
comércio internacional e pelas variaçôes climtíticas.

A política agrária nacional deve satisfazer os requi
sitos constitucionais. isto é atender a instrumentos credi
tícios e fiscais que crescem ou decrescem em função
de acontecimentos sociais e econômicos varüíveis.

Deve estabelecer preços compatíveis com os custos
de produçáo e a garantia de comercialização.

Deve ainda levar em conta o incentivo a pesquisa
e a tecnologia, assisténcia técnica, o seguro, a eletri
ficção. etc. todos eles subordinados a outros departa
mentos da administração pública.

O roteiro para a política agrária encontra-se estabe
lecido na Constituição.

A política agrária. por sua vez. integra os planos
nacionais c regionais e plurianuais que se estabeiecem
segundo a visão do Presidente da República submetida
à aprovação pelo Congresso Nacional (Constituição Fe
deral, art. 21, rx, art. 84, XII e ait. 165, § 4'').

Isto significa que em termos de política agrária não
podenlo ser estratificados em preceitos de lei ordinária.
elaborada segundo a visãO apresentada em dado mO
mento e que podem resultar obsoletos. ou incovenien
teso logo depois de promulgado o texto. A lei regnla
mentadora dcverá cingir-se do instru.mento administra-
tivo que: .

a) coordene os dados das repartições dos diferentes
ministérios. dos órgâos representantivos da sociedade
produtora e consumidora re-lacionados com a política
agrária; .

b) componha as contradições e conflitos entre os inte
resses contrários. da produção e do consumo. em escala
administrativa:

c) extinga os desperdícios as superposições de com
petências administrativas. a burocracia e;

d) proporcione ao Presidente da República e ao Con
gresso Nacional. no âmbito de uma visão abrangente
de todo o interesse público. os suportes fáticos para
a elevação dos planos regionais e nacionais e os pluria
nuais, previstos na Constituição Federal. em matéria
de política agrária recomendável.

Para o desempenho de tão importantes atribuições,
o projeto concebeu uma entidade, junto à Presidência
da República, para uma estratégica e eficaz comuni
cação com os diferentes ministérios.

Para o relevo das atividades e acatamento das resolu
ções foi criado Conapa, composto de quinze membros.
sendo: sete ministros das áreas relacionadas com a polí
tica agrária; um representante dos produtores proprie
tários. outro dos trabalhadores rurais, outro dos consu
midores (A Confederação Nacional dos Trabalhado
res). três das áreas específicas nas Comissões da Câmara
dos Deputados e dois do Senado Federal.

Pretendeu o projeto estabelecer, assim. uma repre
sentação equilibrada de todas as partcs interessadas,

Como a política agrária compõe-se de segmentos alta
mente especializados (bancos, seguros. impostos. agri
cultura, agroindústria•.pesca, eletrificação. irrigação.
meio ambiente, transporte, comercialização, etc). O
projeto propõe uma subdivisão do Conselho em depar
tamentos constitnídos segundo a recomendação consti
tucional. envolvendo a presença dos setores privados
respectivos, em cada um.

Para que o Conselho Nacional de Produção e Abaste
cimento - Conapa funcione, efetivamente. o projeto
distingue reuniões com presença obrigatória dos Minis
tros, Parlamentares e demais entidades. cm caráter pes
soal e reuniões em que o comparecimento possa ocorrer
através de procnradores designados especialmente.

Para a estruturação da secretaria, bastará o remaneja
mento do pessoal disperso em órgão administrativos
que atualmente se superpõem nas mesmas tarefas em
diferentes ministérios.

Es~asmatérias foràm transferidas para a competencia
do Presidente da República, no decreto administrativo
que regulamentará a lei.

Acreditamos haver dotado a administração do órgão
adequado a desempenhar as recomendações constitu
~.cionais referentes à política agrária nacional.

sala das Sessões. - Deputado Vilson
Souza.

Justificação

Uma das mais presente's urgências nas atribuições
do Copgresso Nacional.é regulamentar o art. 187 da
Constituição Federal que fixa os parâmetros para o pla
nejamento da política agrícola nacional.

Há mais de vinte projetos em circulação nas Casas
do Congresso Nacional. Observa-se em todos a preocu
pação de reduzir a política agrária a entendimentos res
tritos à visão pessoal dos prolatores desses projetos.

Essa compreens;10 da regulamentação. data venia,
foge ao enunciado constitucional e cria entraves à elabo
ração da política agrária que é uma atitude governa-

Disposições Finais e Transitórias

Art. 7\' O Presidente da República remanejará o
pessoal·administrativo do serviço público federal-para'
a lotação da secretaria e regulamentarã a presente lei,
no prazo de noventa dias. .

Art. 8" A presente lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

reforma agrária. emitir pareceres. acolher ou rejeitar
e encaminhar os resultados aos setores executivos com
petentes:

V - promover seminários. congressos e atos públicos
análogos. mediante convocação dos setores produtivos
e consumidores vinculados à política agrária nacional.

Art. 4" Para o racional desempenha de suas atribui
ções. o Conselho Nacional de Produção e Abasteci
mento - eonapa será subdividido em departamentos
correspondentes a cada um dos setores da política agrí
cola nacional:

a) crédito e seguro agrícola:
b) fiscal;
c) agrário, compreendendo pesquisa tecnológica. as

sistência técnica, comercialização, armazenamento e
transporte;

d) agropecuário, incluindo assistência e tecnologia
veterinária e genética;

e) agroindustrial (eletrificação rural e irrigação):
f) pesqueiro (produção, armazenamento c comercia

lização);
g) florestal (defesa do meio ambiente c produção

extrativa):
h) reforma agrária (assistência ao trabalhador rural.

apoio ao Incra)
i) infra-estrutura e apoio ao cooperativismo.
Art. 5" Os departamentos promoverão na âmbito

de suas especialidades, os atos preparatórios para as
resoluções do Conselho Nacional de Produção e Abas
tecimento - Conapa.

Art. 6' O Conselho Nacional de Produção e Abas
tecimcnto - Conapa é constituído de quinze membros:

I - O Ministro da Agricultura que exercerá a presi
dência;

II - O Ministro da Fazenda, a primeira vice-presi
dência;

III - O Ministro do Planejamento. a segunda vice
presidência;

IV - O Ministro do Desenvolvimento da Indústria
e do Comércio;

V - O Ministro do Trabalho;
VI - O Ministro da Previdência Social;
VII - O Ministro da Saúde;
VIU - O representante da Confederação Nacional

da Agricultura;
IX - O representante da Confederaçáo Nacional dos

Trabalhadores na Agricultura.
X - Seis representantes indicados pelo Congresso

Nacional;
§ 1" As reuniões do Conselho Nacional de Produ

ção e Abastecimento - Conapa dividem-se em plená
rias e setoriais, decisórias e consultivas e o Regimento
Interno disporá sobre as atribuições e funcionamento.

§ 2' Os departamentos de que trata o art. 4' serão
constituídos pela forma estabelecida no Regimento In
terno, assegurada a participação efetiva. envolvendo
produtores e trabalhadores rurais bem como os setores
de comercialização, armazenamento e transportes (art.
187 da ConstituiçãO Federal).
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§ 2'! Serão compatibilizadas as ações de política
agrícola e de reforma agrária.

PROJETO DE LEI
Ng 4.205, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS N' 107189

Regulamenta a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); e de Serviço Público. Apense-se a
este o Projeto de Lei n" 2.323189 - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A publicidade institucional dos atos, pro

gramas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da ad
ministração direta e indireta dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios terá
como objetivos:

I - informar a população sobre as rcais funções c
finalidades das realizações do Estado;

11 - conduzir, através da formação de atitudes positi
vas, ao dcsenvolvimento e bem-estar sociais;

111 - orientar as comunidades sobre a melhor utiliza
ção dos serviços públicos, em benefício de todos.

Art. 2' Da publicidade não poderão constar nomes,
símbolos ou imagems que identifiquem ou caracterizem,
direta, indireta ou subliminarmente, promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos, incorrendo o
infrator em crime contra a administração pública, a
ser denunciado por qualquer cidadão ao ministério pú
blico ou à autoridade competente.

Art. 3' O crime dc que trata o art. 2" desta lei scrá
punido nos termos do Título XI, Capítulo I do Código
Penal.

Parágrafo único. Atendendo às circunstâncias do fa
to, a autoridade competente poderá aplicar pena acessó
ria impeditiva do exercício, em caráter temporário ou
definitivo, de cargo ou função pública.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de outubro de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

.DECRETO-LEI N" 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

TÍTULO XI
Dos Crimes contra a Administração Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário

Público contra a Administração em Geral

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de di
nheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo.
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa, de
dcz mil cruzeiros a cem mil cruzeiros.

§ l' Aplica-se a mesma pena, se o funcionário pú
blico, embora não tendo a posse do dinheiro, valor
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído,
em proveito próprio ou alheio, valcndo-se de facilidade
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

§ 2' Se o funcionário concorre culposamente para
o crime de outrem:

Pena-detenção, de três meses a um ano.
§ 3' No caso do parágrafo anterior, a reparação

do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade
a pena imposta.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer uti
lidade que. no exercício do cargo, recebeu por erro
de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, de
dois mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

Art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer docu
mento. de que tem a guarda em razão do cargo: sone
gá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não
constitui crime mais grave.

Art. 31.5. Dar às verbas ou rendas públicas aplica
ção diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa de
dois mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-Ia, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, de
quatro mil cruzeiros a quarenta mil cruzeiros.

§ l' Se o funcionário exige imposto, taxa ou emolu
mento que sabe indevido, ou, quando dcvido, emprega
na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não
autoriza:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou mul
ta, de dois mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

§ 2' Se o funcionário desvia, em proveito próprio
ou de outrem, o que recebeu indevidamente para reco
lher aos cofres públicos:

Pena - reclusãO, de dois a doze anos, e multa, de
dez mil cruzeiros a quarenta mil cruzeiros.

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para ou
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes· de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena -reclusão, de um a oito anos. e multa, de seis
mil cruzeiros a trinta mil cruzeiros.

§ l' A pena é aumentada de um terço. se, emconse
qüência da vantagem ou promessa, o funcionário retar
da ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a
prática infringindo dever funcional.

§ 2' Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
de oitocentos cruzeiros a quatro mil cruzeiros.

Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcio
nal, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de dois a cinco anos. c multa, de
dois mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

·Art. 319. Retardar ou deixar de praticar. indevida
mente, ato dc ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal:

Pena - detenção, de três mcses a um ano, e multa,
de mil cruzeiros a quatro mil cruzeiros.

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou quando lhe faltc competência,
não levar o fato ao conhecimento da autoridade compe
tente:

Pena -detenção, de quinzc dias a um mês. ou multa,
de quatrocentos cruzeiros a quatro mil cruzeiros.

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte
rl'sse privado perante a administração pública. valen
do-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa, de
dois mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da

multa.
Art. 322. Praticar violência, no exercício de função

ou a pretexto de exercê-Ia:
Pena -detenção, de seis meses a três anos, além

da pena correspondente à violência,

A~.. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos
permitidos em lei:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês ou multa
de quatrocentos cruzeiros a quatro mil cruzeiros. '
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§ 1" Se do fato resulta prejuízo público:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

de quatrocentos cruzeiros a quatro mil cruzeiros.
~ 2' Se o fato ocorre em lugar compreendido na

faixa de fronteira:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa, de

quatro mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

Art. 324. Entrar no exercício de função pública an
tes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a
exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmen
te que foi exonerado, removido, substituído ou sus
penso:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa
de quatrocentos cruzeiros a quatro mil cruzeiros.

Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão
do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facili
tar-lhe a revelação:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, ou multa,
de quatro mil cruzeiros a vinte c quatro mil cruzeiros,
se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 326. Devassar o sigilo de proposta de concor
rência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de
devassá-lo:

Pena - detenção, de três meses a um ano. e multa,
de dois mil cruzeiros a dez mil cruzeiros.

Art. 327. Considera-se funcionário público, para
os efeitos penais, quem. embora transitoriamente ou
sem remuncração, exerce cargo, emprego ou função
pública.

Parágrafo único. Equipara-se a íuncionário público
quem exercer cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N" 107, DE 1989

Regulamenta a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.

Apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães.
Lido no expediente da Sessão de 11-5-85 e publicado

no DCN (Seção rI) de 12-5-85. Despachado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em 25-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' 57189, da CCJ, comunicando
a aprovação da matéria na reunião de 21-9-89. É aberto
o prazo de 72 horas para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para que o projeto
seja aprcciado pelo Plenário. após publicada a decisão
da Comissão no Diário do Congresso Nacional.

Em 17-10-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recnrso previsto
no art. 91, § 4', do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.

À Câmara dos Deputados com Ofício SM-n' 686,
de 19-10-89.
SMIN' 686

Em 19 de outubro de 1989
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Câmara.dos Deputa
dos, nos' termos do art. 65 da Constituiçao Federal.
o Projeto de Lei n' 107, de 1989, constante dos aut6
grafos juntos que "regulamenta a publicidade dos atos.
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú
blicos".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta considcração. Senador Pompeu de Souza, Pri
meiro Secretário, em exercício.
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Cria a Ca!'reira Judid.lt"ia ~ seu!: car"goc;, fi.xa O~ v~lQrl?s

de $C:U5 vencimentos <e d,; outt"L1S pravid;;ncitJ.~.

(RS CO!"llSSOES DE COtlSTITUICÃO E JUSTIÇA E R'EDACÂO (AflM)~'

DE FIUMlCAS (ADH); E DE SERVIÇO POt!I,ICO _ Art. 24- lI. )

o PRESIDENTE: D~ REPOSLICA

• Faço saber que' o congresso Nacion.al decreta e eu tlanciono a
.eguinte Lei.

Art. lo- rica criadll, n'.)!'! Quadros de Pessoal dos órgãos do
Poder Judici;rio da União e do Distrito Federal e Territórios, a
Cllrroeira Judiciária.. n4 forma estabelecida nesta Lc;'.

Art. 21} A Car.I'êira Jl.!diti~rii! é constitu!da doa cargos de
Analizt.a Judit:iãric, Técr-.ieo .Judiei5.rio e I\.mdUar Judiciiric,
relSpectivamente de nível supedor, médio e básico.

Art. 39 A Carreira JudiciS-ria auri organi7.adn "",m clas~e'S,

integradas por cargos de provimento e:fet.ivo c desdobradas em
padrões, correspo>1dentes aos re8pectiT/os níveis de vencimentos, na
forrna do Anexo I desta Lei.

Art. 40 A descrição dás atribuições dos cargos, ob5erv,J.da~

88 rospectiva8 áreas de ll.tividade, e i!l.f'1 especificacões das
ellle:!S[ls, de acordo com a complexidade é re!>ponsab11ida:de in€'n>ntp.5
&0 5~U desempenho, bem como os requisitos de i!scolarid.:1cc,
formação. qualificação profissional e experlência. além de outras
exiqência!l para provime.nto to exercício, serão estltbelecidos em ato
próprio, observado o disposto no art. 80.

Art. 50 o nÚn1l!ro de cargos dos Quadras de Pessoal dos
árqiol!l a que fie ref@re o art. 10 observará o~ limites
qUl!lntitativos de Cargos eietivos e empregos permanentes, Vil90!3 e
ocupi!l.dos, exi~t!!"ntes no ato dp.: sua impl...ntllção.

Ax-t. 60 A fixlIção do níL"I1ero de cargos integrantes da
Carreira Judiciiri~, bem como Bua distribuição por classes e ãr~.3.5
de atividade, seràd feitas ~m ato pró?rio.

Art: 7Q O ingresso na Carreira de que t.rata esta Lêi
{ar-se-á na classe e padrão iníciai5 dos cargos de n:i:vel b5sicoI
"édio ou tluperior, mediant~ concurso público d~ provas. ou de
provas e tItuloo, ressZlIlvado o dispostQ. no parágrafo único d~ art~'0.

Art. 80 Poderão cqncorrer ~o provimento dos: cargos da
Carreira de qlJ.e trata esta Lei, conform.~ ao irea de atividode e
atendida. qU<:lndo fOr ° caso, formação especializada, mediante
••p@cificaçã.o em Edi tal: ..

I - para Analiata Judicitirio. Ol!l portadores de diploma de
cura0 aurerior ou habilitacão legal equiv111entt'l;

11 - para Técnico Judiciário, os: portadores de certificado
d. conclusõo de 20 grau ou habilitação legal equivalente, e

111 - para Auxiliar Jul.iiciário, os portadores de
comprovlmtc de eSCOlaridade até a ae série do lQ grau, ou
habilitaçÃO legal eqUivalente.

Parágrafo único. O inqresso na cargo de Auxiliar
Judiciádo. nas áreas de atividade que requeiram escolaridade de
8'-.(;rie do lo grau,. far.-se-á no último padrão da classe inicial.

Art. 90,Os concursos públicos realizados ou em andamento na
data desta LeI, n08 Quadros de Pesso.:il dos órgãos a gue se refere
o art. lQ, Sêrão válidos fiara ingresso nos carg<Ht da. Ca.rreira
Judiciária, nas áreas de atividade quo gU<lrdem correlação co:"\ as
atribuições e o nível de escoladdade inerentes aos cargos para 05
quai~ ae de.u a t;eleç;ão •

Art. 10. O inqresl'o na Carr~dra JudiciárilJ. assequrll ao
fu.ncionário c acesso li. programà de clllpacitac50 prof:lenj..onal, a. seI:
dnfinidd e'm regulamento.

;l,rt. 11. A prillu~ira composição da Carreira J'.ldicLl.ri"
far-Ge-5 por tran::;posiç50 dos cargos efetivos e el~pre905
permanentes do Quadro e dtl.5 Tabelas de Pe!HiOa1 dos ôrg;;,}s; i\ ql.1e f:l~

refp.re o ~rt. 10, cem os ro';'t;pectivoE: ocupanté!: efetivos, observada
a corre laça0 constante do Anexo lI.

~P~rágr.afo únit?0. Os I'lprvidorüs tr<1n~posto$ para a Carl:'ê1ra
Jud1ciar1a ficam SUJeitos oi jornü.dõ' mínima de quarenta horas
scrnan",io de tr.;lbalho.

Art. 12. O servidorf que dio desejar .ccr incluldo na
Carreira inst.ituída por cstiõl Lei. deverá ma.nifestar apçJ;:o no p':aZD
de 30 (trinta) dias a contou de sua publ icao.;5o, pa.::H1.ando ;"
integ:rar QU,=dro e T~bel<; 5uple-l':'.el1.tar~j,. em extinçã.o, sem prejuí:l.O
daB progres$oes: funcJ.ona1.S a que tal': Jt1S no respectivo plano.

Art.. 13. O de~t'mvolvirn~nto do fUf"!ciDnã-rio na Carreira
Judiciária tar-sf.!-á mediante p.l."ogrestJão, promoção e asccns5:o,
conforme se dispuzcr em rcgul<:l.mcnto.

Parágrafo único. Na regulame>ntação prêvista neste artigo I os
or']aos a que se refere o .art. 10, c:ilotllr5:o pn.ncípl.os e crit.ér"'Qs
comun:5.

Art. H. A Ascensão funcional fl\r-s,,-~ mediante h:'lbilitação
~m C?onc,;rso interno dê prov~s ou de prov,,"$" c titulos, de caráter
clim~nu.~orio, Clr. que $Qrilo eltiqido~ nlvel de conhecirr.er.ta. grau de
cOIl'plex~dade, forma. e condicões de rlõ:alizaC,~D I'! pro'l2'O de V~l;dade

idêntico!'! "'-OI;; ~!':tllbeleciaos para o ingresso por concurs? público
no car"]o 8. que concorrer, ~16l:\ do te~po de efetiva permanência no

, cargo.

S lQ. Será reserllada 5 ucensão funcion~l um percentual de
50\ dllS vôlgas existentes nas 'classes iniciais dos ca.1'gr;.'s c.1o: nlvel
media e superior dI! Carreira Judic~:ãl.. iai ta~,,,dos por área dI!!
atividade, conforme se dispuser nas r~sç,ectiv;;.s espccificaçoõcs.

S 2Q. As V\lgll.S referidas no parágrafo .anterior quI"'! não ·forem
p:reench_i~§. por insuficiência de cancid,"itos à ascent;ão funcional,
!';erào õlutQltliltlcarr.ente destinadas a concurso pG.blico.

A,rt. 1'5. Q venci(:lento das servidores civis dos ?t'fãC?s de
poder Judiciário d,., tlnião e d.., Distritn Federal e Terrl.tor~os e
fix::tdo nm Tabela constdnte do Anexo 11r desta Le1.

S 10 Os valores do~ vencimento!> dE! que trc;ta. este artigo
serão r~aju~tarlo$ nas rr.esma.s d.:ltas E: nos; mt.'!smos ],ndl.ces adota,jo5
p<lra os ~ervidores p\iblicos da lJui5o, a pat:tir de lQ de novcrr,bro dp
1989.

S 20 Fíci'l.m ab:,orvido5 pelos v:r.c1.::~nto~ so~~t.3.ntes da
Tabela menciona.da ncs:tc artigo as gratJ.fLcar;c.:es, ,).uxJ.~Lo~,_abonos,
lldicionais. indenizações ou quaisqu,!!" 01]t ra!;. re~r11:"'1l';':Jes que
cstivCl'em sendo percebidas pelos :r.:rvlcore.,; benef1.C1.-do5 i""Jr esta
L~i, exceto: .

I a remUrWLi'l.r;.30 decorrente do exercício de cargo em
comissão ou função de confiança;

11 - a remuneração pela prestação de serviço extraordinário
(Consti.tu1r;ão .. art. 70, XVI).

III ... a gratificação por trabalho com Raio X ou substâncias
radioativa.s:

IV - a gratific.:u;ão por encargo de cur~o ou de concun;o:

V -.!l; gratificaçdo de represE'ntaç;)o de q,;abincte.

VI - a gratificação de que trata o Decreto-lei nO 2173/a4.

VII - o t:al5.rio-fa.milia;

VIII - alõ diárias.

IX - a ajuda de C'u~to em razão de mudança de ~edef

x - O auxIlio na indeni.zação de transporte Ol] de moradia;

XI - O adicional por tempo de aerviçof

XII - oa adicJ.on.lh por atividades insalubres ou pedgotllll';

XIII - o adicional dll fér·il'u (Constituição, art. 70". XVII) J

XIV - O Ildjcio~.~l. noturno (Con6tit.ui~l\o, art. 70, IX))

xv - o abono pieclJnHirio (Contlo1ido'lçdl") dillB Lei. do Trllbalho,
art. 143) 1

XVI .. li. importâ.:lcilll dflcorrl!'nt~ dll. conv-ersão d~ fér1aPl e.m
pecúnla;

XVII llfJ dlferencl'l.& indlviduaiB, nominalmente
ldentific.e.d.e. ... obs(:orv ..do o di_posto no S 30 de~te artigo;

XVItI _ a importâncLt dAcornmtc da .,plicaçiio daI> LE':ia nQs
6.732/79, 7.2751/85, 7.411135, 7.459/86, 7.460/86, 7.483/86 ê
7.eç7lB8. bem como dos arts.' 179 1 180 c 184 d ... Lei nO 1~711, de 28
d"~ outubro de 1952. e da agregaçá:o, e

XIX - o décimo terceiro aalido.

S JQ. As' diferença!: individuais, nominalrr.ente
identificadas•. pcrc:.ebida$ pelos servidores alc<lnçados por esta
Lt!i, serão incorporadas sem reduçiio de remunerar;ão.

Art. 16. as cargos em comissão dos Ql1;;drns de Pessoal dos
órgiios do Poder Judicl.ário di'- União e d., Di!:trito Flô':der"l e
TerrltóriolJ cO!1tinui'tP:l l3.isciplinados pelas norm1H,\ d~correntes do
Plano de Classificação de Cargos da Lei nO 5.54.5, de lO de àezembro
d~ 1970, até l;ua reestruturação.

~ la. OS s.er'lidores incluídos na carreir:l JudicH.ria
continui"Irão perccbem:ll) as p.n'~cili"1.s j3. incorp"r.:l.das aos rcspectivC!t:õ
vencimcntoô, na forr.>8 da Lei,,9 6.732, êe 04 de dezembró do 1979,
a.ltera.ja pelo Decret_o-lei nC 1.74.6, de 21 dr:! de;>:embro dI:'" 1979,
como diferençoa individual, norr.inalmente identificiivel, reajustável
cor.fc.rr,'le disposto '-;0 S 10 do art. 15, observados os ',"alores
fixado'$. para o Grupo'" Direção e. Assessoramento Super. ioroes.

S 2". A p.l.rtir da vigência desta Lei, a fração do quinto· .!l.
Slf3r ad::..ciona:õa ao vencimento dQ cargo efetivo, na forma da Ltd nO
6.732. de 04 de deze~bra de 1979, alterada pe'lo Decreto-lpi nO
i.7<l6, de ~7 de dezembro de J.979, será calCUlada sobre a
rerrceentat;,·ão men!';al do cdrqo em comissSo ou da funr;50 de
cúnfianca do Grupo - pi.ração P. Asse5S0ramcnto SlJperiores.

:.<;'. 1-.plica~::' c czitério de cálr;ul0 " qUQ ze refere o
plllt"ágri'lfo anterior às pi'lrcO:'las: atua.lizadd~, nos termos do_al'it. 4Q
cl" L""i nO 6.732/79, corrp.spondentes aos: anos comp1'ltOJJ pO.!lteriore.!l
ao decimo ano.

Art. 17., A,?S ocupantes dos cargos da CRrrelra Judiciária

fica a~sequ;rada a opção d~ que treta o fi ;õ!? do art. 39 do Decr~

to-lei no;' 1. 445, de 13 d'=! fló"'vereiro de B76, com a redaçã.o dada

pelo Dccrcto-iili n? 2.270, de 13 de.tnZl.rço de 1985, no percentLla.l

fixada pela art, 10 do Decreto-lei n9 2.365. de 27 de outubro

õe J.9B7, e sua.s alteraçõ(:~:;, quandO investidos em cargo em cOlDl~

são ou fl.ln~ão de confiança.

Art. 18. 05 Ouadros e Tabelas Pcrf1~ncntes, inf.:'ltil:.u!dos

d~ olcordo com a Lei ni;' 5~6~5, de lO'd'e dezombro de. 1970, são cou

sidet"d'Jos em c:.l:tinçào.

Art. 19 •• Os integrantes da Carreira Judiciária ficam r~

gldcs pela Lei nÇl 1.711, de 28 de outubro de ~952, até i'l ó!lprov~
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ção do regime jur:tdico iinico, na forma do art. 39 àa. Constltu!

ção Feaeral.
AWr:XO :tI.I

(&.rt~ lEi da Lei nQ , do ~1!I d. 19191

Art. 23'". Revogam-se as disposições em contrário.

cação.
Ar~. 22. 'Esta Lei entrará em vigor na data de pubH

8radlia, em de novembro de 1989, 1689 da Independê.!!

'Cia e 1019 d .. RepúbJ ie....

wtVEL IAsICO W2VEL l!toIO liíV!:L SUPERIOR

CLASSE PADRJ.o VENcn~K'!'O Cu..SSl: PAoRAo VENCIMEr-:'I'O CLASSE PADMO! VI:NCiHi=NTO

I 1.077,16 I 24102;Q5 I 4.102,13
U 1.131,01 Il 2.207,16 11 4.307,2"

A UI 1.187,56 A
111 2.311,51 A

lU ".~j22,60

IV 1.246.94 IV 2.433,39 IV 4.749,73
V 1.309.29 V 2.555.06 V 4.985,16

VI 1~407/49 VI 2.746,69 VI 5.360,13'
VII 1.477,86 VII 2 ~ 884,02 VU 5.628,13

a VIII 1~551,lS B VIU 3.029,23 B VIII 5_909.54
IX 1~l)29,34 IX 3.179.64 IX fi ~ 205,02
X 1~710,el X 3.338,,62 X 6~515,27

XI 1.796,3$ XI 3.505,55 XI fi.841,03

XII 1.931,07 XII .3.768,47 XII 7 ~ 35.,11

ESPECIAL
XIU 2.1121,63 Xln 3.9SG.89

ESPECIAL XIII 7.721,81ESPECIAl.
XIV 2.129,01 XIV 04.154,73 XIV 8.107,90
xv 2.235,46 xv 4.362,47 XV 8.513,30d. U89ldede

A'" B X O

(AJ:t. ]0 e:ta Lei nQ

Art. 20. será proco!d!da a revisão dos proventos e p.msêes

II'\f!dlante a sua atualização, de acordo' com a nova clas~ificaç~o

dos fUncionário!:: em ativiãadc f decorrente da dplica~ão desta Lei.

Art. 21. As despesas reaultantés desta Lei correrão li
eonta da~ dotações próprias consignadas a cada um dos órg:io8

que Se r.efe'ce o art. 19.

110.111: lt O II

OENOHINACl.o C-I. A S S E PADRXO

Especial XII .. xv
ANALISTA JUDICIARIO

B VI A XI
Cnivel Superior)

A I • V

TtCNICD JUDICIARIO
Especial XII .xv

(nhel médio)
B VI • XI

A I • V

AUXILIAR JUOICIARIO ~.~ci.l XlI .XV
B VI • XI

(uiveI bã3ico) A I
• V

CATEGORIA FUNCIONAL CORRELATA REFERtNCIA PAoRXo Cr,1.SSE

(Art. lI, da L@i nO ~e 1989)

Na orqaniZação da Carreira Judiciária tem-se

JUSTI!'ICAT~VAS

2.

o pre!lente PROJLTQ DE LEI visa ,i criação nos

Quadres de Pe.soal dos órqãos do !"oder J°u.dieiário da Uniio,

do O;h.trito Federal e ,dos Territórios, da CARRE1AA JUDIeI!

Il:IA, bem assim ã fixação dos valores ~e v~ncimentos dos re!!.

peC'tivDS ear9'OS, dandJ-se o~tras providências.

premênte a ativ1dade f1nallstiea dos órgãos do Poder Judici!c

rio, adotando"se si,;.terna esci!lloilado em três n!veitl ~ superior,

ftIê4io e bãsiC"b, ã' semelhança de Qua~ros do Poder Executivo,

que já se estruturolttl, ce9undo 'esse 8Utema.

Prevê-se, no Pr()~eto, a com{:!osição da Carre!

ra Judiciária em três earqoll distint.os: ANALISTA JUDICIÂRIO,

TtCNICO JVDICIARIO e AUXILIAR. JUDIcrAR!o, de níveis superior,

médio e bisico, respectlvament.e~ 08 cargos, ã su.a vez, dis

tribuem-se em"el•••es, 'desdobrada. em padrõea corresponden

tes a08 diversos nIvela da vencimentos, nos termoa do ANE'"CARGO

SITUAC~O NOVA

CARREIRA JUDICIAIUA - CJ

SlTUAC10 ANTERIOR

f CC DA LEI NO 5.6-45/70

No Projeto, de outra parte, reserva-se ã ac!m!.

XO I.

3.

ni.t.ração do Poder Juçf1c.iir10, nos limite& da lei, em ato

próprio, e.tabelecer -a deccrlção das atribui~ões dos cargos,

ób••rvada. as respectivas áreAS de atividade,. e as; ei!:pecifl

ce9õe. d.. cl...e~, de acordo com a complexidade e rl!sponàa

b111dade inerentes ao seu desempenho, bem como os requisit.o.

4. e.colaridad., tOJ:1l\ação, qualificação profissional e l!:J(p~

rt'nci., ale de outras ex1g'ênc1ac para provll'llcn}o e exerci

elo·, confo1'lDe a ir.a ~ atiVidade', ••t1pulando-•• , nQ PrOj!

to, em ••u art~ 8;, os COlllprovantes r.Se habl1U':.âo, ••;undo

o n!val 40 in.t.ruçi.o~ Quanto ao número Aa cargo., o Jtrojetô

estabelll~ que f1ca l1mitado b quantidades d. cargoa de p~

vllOOnto efetivo e empregos; permanentes, vaFG e Oouptldot;,

exifitentes no momento de 1mploant.....liio do diploma, não sendo,

dessa maneira, possível awnentar, sem lei, o niiJnero de Cll.,E

lioS a .erem distribuídos na Carreira :Judlc1.ãria~

Dlspre, de expl!cito, de outra parte, o (lroi!.

to qUltnto ao c:lst:ema do mêrito a .er r1c;orosaJU!nte adotado,

no provimento dos diverg,os cargos da Carreira Judlciiri .. ~ No

art. 79, preceitua-sc que Q 1n9'resso na Carreira JudiciÁri&

51! fará -na 'classe e padrão iniciais do~ cargos de nível b!

aicc, médio ou sl.lper~or, mediante concurso público de prova.

ou de provas e títulos" ~ Ressalva-se, a esse respeito,tÃo-!Ió.

• hipótese do parágra.fo único do _....rt.. 89, em se cuidando de

Auxilia.r Judiciário, -nas áreas de atlv1d21de que requeiram.

es;colollridacle de Ba. série do 19 9'rau-, qu<mdo, então, O 1~

TECNico
JUDlclbIo

IJiALISTA

JUDICI!I..Io

A

Especial

Especial

V
IV.,.
III
11
I

XI
X
IX
VIII
VII
VI

XV
XIV

. XIII
.XII

31
30
29
28

01 oll 26

33",. 35
32
3'

29 a 3'0

27
26

01 .. 2S

Categor.ias Funcionais de
nlvel médio (41 ou SI série f----+--+----j

26 e 27 XI AtJXILlAX
do lo grau) dos Quadros e 24 e 25 X .rot'I1CWlO

Tabelas Permanentes doa õ,;: • ii : i~ ~~tI
gão. li que IH! refere o art. 15 a 17 VIr

lO, enquadrado5 no Plano de,l-a_4_._'~4-,..-t_-V-I-t_--__,
Cla!';si,ficaçÃo de Cilr'jos da

Lei nQ 5~645/70.

35 XV

Categorias Funcionaia de i~ ~~~I tapeeial

nivel médio (2Q qrau) dos 1-_3_2__t_-X-
II-t_----f

Quadt'os e Tabelas permª,

nente. do~ órgãos a que fie

retere o i'lrt. 10, enquadr!,

dos no' Plano de ClassifiCA

ção de carg-o!l da Lei nQ 1-----1----1-----j
5.6«5/70.

25 XV
2.4 XIV

Categorias Funcionai. de ~~ ~i~I
nIvel auperi,or dos Quadros f---"2...'--f-"-XI.....+----1
e Tabelas Permanentes dos 20 X

órçios G que se refer~ ~i ~~II
art. lQ, enquadrados 17 VII

Plano de Classificação dê 1-_'_6__I-_VI_+ --j
Carqos õa Lei nO S:604SI10~ ~: iv

13 ItI
12 II

01 & 11 I
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qresso por concurso será "no último pa13,rão da elassll btic1Al·,

tendo em conta, prec1~amente, a nAture~a da função aais qu,!
PolIcia l'caetal, cujas at.ividades são t.íp:i,cas, e!elus!Vas e

permME:ntea do Est.ado, como acont.ece com a fun~ã.o jurlsdlci,2

nal. De lI".cncionar, ainda, no âmbito do GOverno do Distrito

elonirio na Carreira .Judiciária, mediant.e prc9're.ssão, promE

ção ..."censão, na forma disciplinada em r@gularnent;aç:ão a-.r

exped1da, de ",anelra uniforme, pelos órqãos do Poder Judiei!

rio, ass:e9urando-se, em, conscqrtência, di~ciplina comum, na

particular, par", todos os Tribunailó Federais. Neli•• sentido,

o art. l4,do projeto, reza que a ascensão funcional.. dari

com habilitação em concur!:o interno de pro~as e tItulos,

de ca:l"Ãtll!r eliminatório, "em que serão exigidos n!vpl de c,2

nhec:1rnento, 9rau dê cOZlplexidade, forma e concllçõe. de real!

zaçio, pra:zo de validade idênticQs ao. estabelecido. para o

in9re••o por ConCurllO pÜb;l.1eo no cargo a que concorrer, além

do tempo di' efetl,:. permanência· no cargo"; re.Bcrvando-ce, 0E

troaslm, i a.ceneão f~clonal percentual &, 50\ das vaga.

exIstente. na. ela•••• Iniei.i. dos c:argos de n!.vel médio e

Federal, como indicadores da nova po.tura *dmlnlstraUva ••

:telaç5o ao asçunto,a .prova.ção recente
4

de projetos de leia

pert.incnt~J1 as Carreiras-Controle do Teor, Adc\lnistra~ão P!

blic4 e- Hagi.t.~rlo, com nIvela salariai. compat{Vê15 COIll

qua ora se propoom.

cam absorvida!':, pelos Vl!ncimentos constanLell. do Anexo !I! ,-as

ç'rilltif1c:açooso, auxílios, abonos, adicionais, indenizações ou

qUl!isquer outr4Sõ retribuit'õeD que estiv8nlm sendo pl!rcebldas

pelo:!! servidores beneficiados". No art. 15, § 29, o Projeto

enulIlCra. as vantagens que SE:! excluem da. absorção nele previ,,!

ta. r. do ref,11$tya,r, t.odüvia,. que ~ dentre as diversas graei!!

caçõcs, de car;iter geral, que, ""0 longo do têrllPO, foram ass!.

guraàu. aos sêrv:1dores do Poder Judiciário, somando perce.n

tual de 340', subsistirá. ~pcnas, a G=atific:aç:5o Judici5.r1a.

4. P.egula-se, alêm d1sso, a movimenta.ção 40 fU!!

8. o Projll!to e~talwlece, de outra parte, que ~.!

• uPf'rl~.r dn CiJI'mirll JudJC)dria, tOlh",do.. por ãnw dL" atlvid,! a que refere o itelft VI, do § 2ç do art. 15 •

de, c:onforrnc se d1.spuser nllS rcspectivas e.pcci Ucac;õca.

tato de o I'o~r l:xCCIJt..1\'O, na &.-did .., ProV111Ôrli1 n9 95, de

24.10.1981, hilV'f;'C eetdbelecido novo Plano de Sal~r1<'6 li seus

Poder Judiciário, continuam óUcipl1naoos p4!!lu normas deco.!,

.tentes do Plano de Classificação de Ca;r905 pnvisto no ~.i

n9 S.6-t..~. de 10.12.1910, até sua reestruturaçio.

Ouanto aos cürgos em comissão, ne âmbito do9.
[Xlflnid.. a Carreira ~'udlelária, o projeto,de!,s.

de rf'~!er~nC'la, carreiras do Podar Execut.1VO tida!: corno p<lT.:!

.crvidc.J'(;'; II~ fcrm3 doa Anex"s ü(} J'cfcrido dlploIR.l,O quc,t.a!!!

bé",,. autol·!ZZl ..o Poder Judlcl.:i.rio, em !olIce do art.. 31. X, da

ConsUt.l.l1r;i.iO. a prepost.a de no,,:"-s b3SC8 zalarJais ia GCUt' fun.

eion5r iç.s.

dJgfl\.J,l:õ, qUi:lJ1do d.:a imp1ant.ação da plano de Classificação de

cargos, pr~Vi$to na tei nQ 5.6.5/1970, onda já !lO' pnconi%!!.

Vi! tratament.o isonômico, scgW1do o princípio ·õa paridade~ e!!

tre os funcion.i:.i.os dos Poàerc$ da RopúbUca, com equivalê!!.

cia.ou 5clrlülhança t1e atribuiii'~5 e lk exigências para O!'õ rc,!

J)Cctivo. p:r:t.wl:;;antos. Assim. no. it:",plo.nlüçiio do novo Plano

00 Classi!icar;:lo de Cargos, etl 19'73, confrontando-se 050 veE

cimentos dos cal90S de nIve1 superior de Técnico Judiciário,

do fo&!r Judlc15rlo, com os das carreiras de Técnico de 't'r,!

buto.çi.o,dl'" Polída Fe~eral e de Técnico Leghlativo e 'I'écn!

.co de Controle [};terno do Tribunal de Contas da Unlão,resp9~

t1v..:uncnte, elos Po~re$ Executivo e LegIslativo, verif1ca-se

••xls'C.entp ccrrespo.'ldêne1a de wnc1rr.ontos.

to S~r1o:r:es.,.

o Projeto pre .....ê, outrO!l$lm, que 0$ servidores

integrantes da carreira Judiciária prosseguirão pt":s-cebendo

as parccldil j.i incorpl. :adas aos res~ctivQIS vencimentos,. na.

fOrlna da Lei 0.9' ':732.. de 1979, altendil pelo Decreto-ie4: 0.9

1.746/1976,. co:!\o diferença lndivialJal, nominalmente ider~tlf.!

cãvel, reajustãvel conforme o disposto no art.15, § 19,obse~

dos os valores fixados para o Grupo: Direção e Asscssorame!!.

10. O Projeto consagra, além dis:i:O, em seu art.

12 .. ao sC"idor do poder Judiciário o dire.ito de opçã.o, ·no

prazo 4e trinta (3D) dias A c:ontar da publ1cação da lei,qu~

to a permanecer no :tegime anterior, ·passando a integrar OU,!

dro,e Tabel<1. Suplementares, em extinção, se.l\l prejuízo das

progressões func:iona1s a que f1l2 jus no respectivo plano.-

~ de not.ar. ntl~se sentido,. que os servidores

transpostos para a Carreira Judiciária f1.carão sujeitos à

jornada mInift:a ck! quarenta horas seomanais de trabalho,a tc!or

do parágrafo único, do art. 11, do Projeto •

P~1ra tanto, o rrojeto lldotou, como clct:tentoS

Dâ-;::;e, porém, que, a,? longo do tempo, foram

ó.

7.

• dot.,;ados t.ratarr.cntos: diversos à~ r('fl2rldas carreiras,. distél!!,

c:iando-as, por flm, quanto aos nIvels salar.ill.is, da Categ,2

ria Funciona.1 de T~cn1co Judlc1iirio, o que; em I'e&.lidaãe, .e

feoz sem qualquer justific.uiva,. de zrnrHo, prOc!dente,

tão-só, em virtude d'a adoção de novo pl<Jno de carreira nos

Estabelece-se, também, que 05 integrantes dA

Carreira Judiciá:ria ficam regidos pe,la Lei 09 1.711,. ele 28.

10.1952, até a aprovação do regirnCl jurídico único .. na foma

ao art•.39 da Constituição (art. 19).

corno das: C'.a.rrelras-Auditoria Fi.cal de Tributo. Federais

õrgão5 ministerlah de que int.egrant4u:. Ao propor-:;c, agora,

nova. est.l;\Ilura i Ca't'"reira Judiciária.,. torça srria, assim, t!.

'C.o~ar os paradigmas naturais, que o P1:mo de ClassifiCilç'iio

de Cargos de 1973 ~on!';;a9rav.l, restOlbele=endo-!Ie, destarte, a

correapondência de níveis salariais,q',;e as alterações pelas

quaIs passou A Cateqoria Funcional ~' Técnico de Tr1buta~50

(hoje, Aud1 tor Fiscal do Tesouro Nadonal) haviam introduzido,

no confronto éntre as carrll!'h-as· tnCncionadas. Dessa forma, os

contexto qovernamenta1, nem confJqura;lI pr1v11éqlo$ para 0=

servidores do Poder Judiciário; oper....m, t~o-sol':ll:"nt@, a Teor

dl!naçiío dos $(!U!l cargos nos nlvei:: em qUf~ S~ situavam err, 1973,.

quanao da lrllplantaçiio do NPCC ,~onsideri!dos os padrões do I:Ii>!er!

do FIsco Fcde,raJ, do Tribunal de Contas da União, ao TribE

na1 tk! Contas do Distrito Federal, da i'olíc1a Federal, e,mo!.

mo,do po;jer Leq1s1alivo. A partir dessa realidade, propãe-!':e

a "scah salLlrlal parà a Carreira J~diciSria, bai!ieada na r=.

Illuneraç-:it' C:o.l5 Carreiras Sistêrnicas ..Finanças e Controle, bem

Projeto dispõe, em .eu art. 15, S 10, que a atualização da tA

bel•••larh.l, de que trat.a o Anexo UI, ocorrerã a partir d.

Jo de novembro de UU, COIlO pr.ev~ o 5 lQ do art. 10 da Medi

c!. I'rovisôria nO 95, de 24.10.. 19S9.

)lo que eon~l!rn. ao••feit.o. pecunlirio" O

Releva, por :fim. reqlatrar que o presente Pr,211.

jeto cons!Jbstancia propost.a de solução lt!qis1at.i.va unifOnM

para os ·ouadros de Pes.olll do Pooer Jurllciãr10 da UliÃo e CIo

Di.t.rJto r-dera1 ••xpras•• o entendiJr.cnto ••sent.. da. CO,!

te. no .cmt.i40 da cooVl!'nlinei....e estruturar 5eu sisteMa

de pes.o..l. sequndo ~dnc!plO11 que atendCJI aos Objetivo!"õ de

um" rtlai~ eficiente p~steçio jurisclicionll1, flm ~re:crpuo êlo,

Poder Judicl.irio, r~uipe1tadu a. pecu11llrid"'des éle cada qual.

~ projeto consigna, de outra parte, quo o 1!!

gresso na-Carreira Judiciária ils-se9u1:a ao flm.cioni.:rio o ace!

so o!II proqralllD àe c;aplScltaç;;o profissional, ia ser àet'inido em

requlamento.

]2•.

donovos padrõcs salari-4is propostos não são discrepantes
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LEG.IS~çAO CITADA, ANEXADA P·ELA ·COORDENACAO

DAS COMISSOES PERMANENTES

OONS1rIITUEÇAo
~~ADOnMSIL

1i88
• e .• fi" ..

...... ~...••••••......... ~ .••........-.. _~ ~ .

.....••••••.••.................•........._...•..•..... .~ .
Ata.,. Sio dltd@oedoe !rIJbIhdole& um.no. e lUl1III, ...".
é:~ que \'iDem i llllIhlria de _ ca1diçio 8OdII:......., •........ _--_ - -.-~ - .

.oc - .n:munerJlÇáo do tnlbIihonotumo auperior i do diur
no:..•.••••.............................•.•..........•. - .. -..

XVI - mnuneraçAo do 5efVlço exlraordin6rio superior. no
ri1iino, em daqüeflt.a por cmc i do nomlIlI;

)MI - QOIO Oe UMa ant.Illill'=l~ com. pelo me
nor. um lef9:la mw cb que o leÜrlo /lOfJTW;

.,.,." _ •• _._ ••••••• ~ •••• lo ••

DAQ~ÇÁODO ESTADO

..... ~ ••••.•.•....••.•..•..•..................................
c.pltuIoW

DA~PóBUCA

~J

m, 1i'&6M 0enJI.
Ano 37. A~ púhlica dir\!ta. ir\direU ou funda
~ de quIlIquer dos Po<:kres da União. dos~. do
[ldriIo Federal e dos Mi.lnidpios~á 40S principios de
~~.~.pOOOOdedee.~
co 1elgUinle:

............. "~ ••• ,, # ~.

x _ a revi.s..io geral da remuneração dos servidores públt
OOS, sem dislinç60 de índices entre setvidores públicOl c;M$
~~ f«-se-á sempre na mesmlI data;

.............................................. , .... ~ ..... ,..
SeÇM1U

Do- SerY/don:I Príblk:c. CJvI1I

Art. 39. A União. os Eswoclos. o Distrito Federei e OI Muni
ópios lnstituJrão, no âmbito de sua competêncio1, regime juridIco

(Wco e pIano5 de <:llITeira para os~ da~
~ direta. das lIUIMqWls e dIl:s~ p(tlIicas.

f }" A lei assegLltllCá. aos servidores da acIrninislraçjo
~ illonomL3 Qt, w:neimentos para CM{lOS de I.ltribUíçeu
li:IulIia ou &uemclh....cloc do me3ll1O Poder ou entre seM:lores
b ~ Execulho. Leg~ e Jtóc:iMo.~.
~ dec~ indHlduaI e as~ A n.ail.weza ou 110
b:d de tJ;baIlo.

f 2-~ li esses teMdores o dispodo no 1ft. 1".
PI. \'I. .... W. IX. XI. XiiI. XY. >M. lM. lMl, )Q)(..xx. XXI. XXII
«xxx.

......................................... ~ a .

Dezembro de 1989



Dezembro de 1989. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Altera o J)ecreto-lei n9 1.341, de 22 4. _go.to
do 1974, • dá outr•• providénci•••

o Presldente.dl RepObUCI, no uao da .tr1b~11Ção que ih. ~
fere o artigo 55, item XII, 4a Constituição,

Art. 19 - rica alterado o Anexo I do I>ecreto-lel n9

i.lel, de 22 de agosto de 1974. na forma do anexo a e5te Decreto

lei.

.I\.rt.29 - Somente se ~ncederi a Grat:l.f1cação ItOS fU!!
c1on!rios no efetivo exercIcio dos respectivos cargos.

Ouinta-feira 14 15589

Parágrafo único - Considerar-se-Ão como e~

.x.ercIcio, para 05 fins deste artigo, exclusivamente, os
Mntos em virtude de:

efetivo

tlfast~

a) férias,
b) casamento;

c) luto;
d) licenças para tratamento de saúde, i gestante ou

em 1Secorrência de acidente em serviçal
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de .erviço;
9) requisição para órgãos lnteqrantac da Preaidência

ela República;
h) investidura, na Adminilltração Direta e lI.utárqu!

ca da União ou .do Pistríto Federal, em cargos fiIlI c:omi.IIÃO ou Fua
,ões de confiança do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores'
1DAS-100 e LT-DAS-IOO), de funções de nIvel superior do Grupo 
Direção e ~sistência Intermediária· (DAI-IlO).

Art. 39 - A Gratificação Judiciária, sobre 11 qual í!l
cldirâ o desconto previdenciário, será incorporada AOS proventos
do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.

Parãgrafo único - O valor 11 ser incorporado ~ã o
correspondente à média dos percentuais atribuIdos ao funcionário.
DOS doze meses imediatamente anteriores à lnativação.

Art. 49 - Aos 'funcionários j'á aposentados alncorpor~

qão- da .Gratificação Judiciária far-se-á 11Il razão da lIletade ~ peE.
centual 1Ilâx1lllo Atr1buído A categoria funcional l!JlI que ocorreu a
aposentll.dorla.

Art. 5~ - ..A oonc.uÃo da GraUficaçio JudlcllrJ.a nio
~exclul a percepção, cu.ulativa, de outra. vratiflcaçõe. a que f~

çam jUB 1&9almente o. tunclon&rie~ alcançado. por ••te Decreto ~

&le1, inclusive a GratificaçÃo d~ NIvel superior, Observado o
:1b11h fixado no artigo 19 do .Decreto-lei n9 1.9"Jl, de 30 de n2

\l\!tIl1bro de 1982.

"".arâgrnfo único - O. fundionlí:r;loB 11 Que se refere e!
te artigo nao fazem jus à Gratificaçao de Produtividade, institui
~ pelo artigo 10 do Decreto-lei n9 1.~45. de 1976.
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Art. , ... - lia de.p.." Ct3corcantej; d& __=i'ão ibste

1)eereto-l.el correI:io à oonu.4a5~õe. conai.gn.a&a llO OrçlUllel!
to da lln1ão.

~t. 79 - ~ste Decroto-1e.! entrará em visor na !!ata

.(Ie flua pubJ.icllyão, rcvogada"s as di~içõel> em contrário.

Brll.S! lill, c;m 19 de IUlvetllbrO

1639 da ~ndependência~ 969 da RepÚblica.

JOÁO FIGUEmEDO
D&uimNetto

(Art. 19 do Decreto-1ei n9 2.173 , de 19 .de novembro de 19B4)

(Art. 69, item 111, do Decreto-lei n9 1.341, de 22 .e agosto de 1974)

Dezembro de 1989

UENOMINAÇ~ES DAS GRAT!
FlCAÇOES E INDENIZAÇOES

GRATIFICAÇÃO JUDICIÂRIA

DEFINIçOES,

Devida aos funcioná
rios pertencentes aos
Orgãos do Poder ~u

diciârio da União e
do DF e dos Territó
rios. -

BASES DE CQNCESsXO

Até 80\ (oitenta ppr
cento) calculados 80
bre o valor do venci
mento do cargo efeti
vo, na conformidade de
critério a ser estabe
lecido em regula~entõ

do Supremo 'I'r1):>una1 Fl:;
deral.

DECRETO-LEI N. 6.452· DE 1. lo DE"MAIO DE 1943

Aprova 8 ConsolidaçAo das leis do Trabalho
................................................ ······.oo.'O'O'O oo •• oo •• oo ...

TITULO 11

DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO

CAPiTULO IV

DAS F~RIAS ANUAIS

...... a a a a a a .

SECA0 IV

Da Remunernçao edo Abono de Féria•

• • .. • .. .. .. .o '. ~ 'O '.o ..

Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/~
(um terço) do perlodo de férias a que ti

ver direito em abono pecuniário, no valor da remunera
çao que lhe seria devida nos dias correspondentes.

I 1~ O abono de férias deverâ ser requerido até 15
(quinze) dias antes do término do período aquisitivo.

§ 2! Tratando-se de férias coletivas, a conversão a
que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo co-
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letivo entre o empregador e o sindicato representativo
da respectiva categoria profissional, independendo do
requerimento individual a ·concessão do abono.

UI N•• "'11 - Da 4 D& inZ!tP.m'lO DIt 1m

ALTEU A '-E.OAÇA.O DO AJlTlGO IW DA LEI N.· l.m, Dl! 211 DI!
oun.mao DE Im, B DA OI.lTV.S nOVlDaNCIAS

Art. I.· - o an_ 1ft Ü I..tt ..- 1.711. ~ :la M oulllbro ele 1'112
~ J12la Lti ,... 1.~I, de , • ~ • 1971,~ a YIG<)ru _

-~~"An.·laa. - Ot~ 4W _ ~ • temço II;I'LI OU llllII>
riDf ao tiDIlo pua ~ado:ta \'OWJ>lQrJa pu;wt A 1tiW\'iohúe:

1 - com o YeIlClmento do a1rto em coml:lJlo. lia tWlÇlo de collIl.allÇa
ou da fuDÇ10 sratlflcal1a que ~iyCf exercendo, sem InletTU;lÇlo. 110I cinco
(S) anos anterior",;

11 - COm Icl!ntlcas nnrqcm, clcsde que o exercl';;o de car,os ou fun.
çl\tl ele confiança Ien.~e compreendido um !'Criado de dez (lO) anos, conse·
clIIlvot OU lIAo.

f f." - O .Q!or do <m><:lmenlO de car~o de nllutea tsl'«laJ preYlslo
em lei "" da Funçlo de AlIlleUOrt.rMl1lo Superior (FAS) -' ~'Vnslderado,
para os cfellos d....e art!;o. quando exercido por funcl<>ntrlo.

t 2." - No caso do Item 11 tlnte NUlO. quando mals de um ca.., ou
lu",lo tenha sido exercido• ..,rio atribuldu ai vontaacna do ele malOr .alOf.
desde que lhe corr""panda \!DI excrclelo núnimo de dois (2) allOs; fora dessa
hipólrse, alribulr·~lo ... nntalem do carjo Ou funçio\ de oalor Imediata·
menle Infcrior, denlre os exerddos.

t 3.· - A apllcaçlo do ..,Imc: CSlabelecido _e anllo ea<lul as valil"
,ms lIlstitutdas llO ano 1114, u1fO o lIIreIlO de opçlo.··

Art, :l,. - O functonArlo que conlar ",lo (6) 1'noI compl~IOI. CONK
_ ou 010. de exerdclo em ....os ou lunçlle-s enume....ro. nnta L.eI. b
jus a ler adicionada ao ycoclmenlO do rC1pectloo CUJO detivo, como Ya'
I..em pepoal•• Impo.1.lncia "lu/..lemc à fraçlo d~ um Quinto (l/S):

I) da .ratilicaçlo de lunçlo do Grupa Dircçlo e All>l.tencla Inter·
mec!llrlal;'

b) . di diferençl entre o oencimenro do carllo ou funçlo dc confiança
do Grupo Pircçlo c "'~toramcnto Superior", ou elo carlo de narureza
especial prevblo em Lei, ou da Funçio ele AuesaoramenlO Superior (FAS).
e o do Clr.O eferivo.

I 1.° - O acriscimo a que .., mere CSle arII.o ocorrer' a partir do
6.- ano. l ruio de um quinto (115) por alIO completo dc excrdclo de caro
lOS ou fUnçÕC1 enumeradol l1Cl\a Ld, ali completar o décimo ano.

I 2.· - Quando mais de um carao· ou funçlo. houver slOO desempenha
do. no !'Crfodo dc um ano e Inlnlerruplamente. consldcrar·~'. para dello
de cAlculo da importlncia a It:r adicionada ao vencimento do carllO deUvo.
o valor do earro ou da lunçio de conlllJ>Ça exerclôo por maior lertl\>O.
obedecidos os «limos flx.dos nas aUneas " e b des,e Inlio.

t 3.- - Enquanto exercer carro em <oml..Io, funçlo de confiança ou
car.o de natureza ..pecial. o luncionirlo 010 per<:cbc:r' a parcela 1 cuj3
adlçlo rcz jus, .,.Ivo no calO de opçio pelo vencimento do car.o dclioo.
na forma previlla no art. l.". I 2.... do Dccreto-lel D." 1.«5. de U de
fe.erelro ele 1916.

I 4.' - As ImportA""I.. referidas DO arl.· 2," desla Lcl n1<> Iocr!o con
lideradas para efeito d~ cilculo de "nlaicnl ou lIl"allllcaçW lncldenleS
sobre o vencimenlO do .al1lO detivo, Inclusi.e para qülnQü~nlos.

I
An. 3.· - A conla.em do pt'rIodo dI n:rrcldo - 'lua foi rtferc o an~

2." d"la LeI t~fA tnrelo a 1." de novembro lIe W14, OU a "enlr do primcl"
proYimclrto em carJo ou funçlo ele confiança e .... carto de nature" espe
clal prevlato em Lei... posterlor Aquela clola. (I)

An. 4." - O l~ncloDário que ol.r a elOte", ..r,o em comlnio uu de
"alur... npeclaI. ou lunçllo de confiança lIe nlo.r ~rlor fJO dOI l!ue
...aram c dlreltu A adlçlo de cinco (5) Iraç6ca de um quinto (1/5). poderá
optar ~Jl atuallnçfiv proJ"·"lva cI•• rcopeetlvaa ...._1.... m«llanle • subo·
lIlulçlo da orrl~lor pola ,,,,,va. calculad. com bau 110 'tCl>ClntenlO ou aratl
naçlo ~.... caril" ou funçlo de maior valor. obterYado o al"ll<>'lo nu , 2."
elo arl. ~." dura Lei.

Art. 5." - Na hlpólese de opçlo pelas .anl••~n. dos aniMai IllU ou 18-1
da Lei n." 1.111. de 1952. o funcionário 11I0 ~.ufrulr' do \>e....,I'clo previsto
110 al1. 2." dala Lei.

An. 6." - Elta Lei enlrar' em vlllOl na data de sua publlcaçlO. reYo
.adas .. dbposlç1!C1 crn ronlrArlo. (DO de 115·12·'l'l.)

Quinta-feira 14 15591

•• 1 teso

OtspÕl lobra • estruturação de Clt!
,orJes funet 011. ts do-Grupo-At 1\'i da
das di Apolo .Judtetnrto do Qu_dro di
Secretaria 4. ~upr~Do Tribunal FG6e
ral " di outras provldinc1u. -

o P R E S I b E NT E D A ft E ? U I l r C A

Faço saber que o Congresso "aclonal decreta • tU .,anciono I

Ie.gulnte Let:

irt. '9 - As Categorias Funcionai, de Auxiliar
·Judlciárlo, Cõ.digo SlF-AJ-023, Agente de Seguran,ça Judlc'laria.
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êõdigo STF-AJ-024 e Atendente· Judi etário. tõdi go STF-AJ-025. do

Grupo-Atividades de Apoio JudiciD~io. Cõdigo STF-AJ-OZO. do

.Qulcir,D ti. Secr~tuh do SUprellO Tribunal F.deral. I que se r!
flre o art. ~9 da Lei n9 6.959. de 25 de woveabro de 1981. pa~

saa I ter a estruturl constlnte ~o Anexo destl Lei.

Art. 29 - As referências acresc1d~ is C1Isses
Especiais das Cltegorfas I ~ue se refere ~ artigo anterior s~

rio alcançadas pelos ocupantes dos cargos di aesaa Cllsse.se.
auaento de seu nuaero e Itrlves de .ovi.entlçio regull.entlr,
.bserv.dos os lf.ites dos crédftos orç.aentír10s do Supr.ao
Tribunll Federll.

Art. 39 - Aos servfdores da Stcretarh 40 SlIpr!.
80 Trfbun.l redeT.l ~e tenh.. eaerc1do encargo rltr'bufdo,or
Cratf'fc.ção de Representação de Gabinete por 5 (cinco' .nos
1.~nterrup.t• .ente. ou por teapo superior, .ind. que Interpol!
tio. ap1fc.-se o disposto no art. 180 da lei n91.711. de 28 de
611tubro tle 1952. co. I re_lção ~ue lhe deu o ~. 19 di lei ft'
5.732. di 4 de dezeabro de 1979. e no Irt.29 deste .es~a lei.

'arigrlfo único - O disposto Aeste .rtigo IP1!
"tI-se ..os servidores ji flposentldos, que tenhl. sltisfeito suas
cond~ções quando •• Itfvidl~••

Art. 4t .. E.ta L.I .atra .......r .. dita el.
tlll ,u'l1ca;Eo.

Dezembro de 1989

11"'" ta. I. 14., aar;.
-UU 4a I.'.....c••• '7' 4a- .."ib1t-~.

a.tlo
(Art. , •• Le... 7."'. di 14 b QrçD .,115)

de 1 "Si

categorias "C'Sct1P t'll'ShS Werõnc1u •
VencfllRllm

.) Aux11flr ,Judt'c1írio m-AJ-023 Especial .. 3:1 ... 35

• 11M 28 • fIIC 31
A IIU4 a l3C Z7

.) Aplta. 5egurallÇa SiF-AJ-oZ4 Especial .. 21.-.33
.Judtctiril D 81211 .. 27

A 11'14. 5DC 10

c) Ateridente oJlIdtctirto IM 28 • !ti 33
1IM}!1 ... 27
11'I 14 I I!M ZO
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UI " '.411. d. 02 ...4tíZlllbrO 40 1 tas.

Quinta-feira 14 15593,-

t11spõe sobre. IStmt1ll"llçio de Cat'tgOl"\as
-f'lIOCio,.1s do Gn.ipo-.l\ll \VI tI!t~s de A{x>lo .lu
tic'irio "S QlIlldros cI..~l> r-etretarhs doS
Tribunais Eleitorah> • ~ Oi.ltru Itl"OVlc!l1!n
chs. -

o , a [ S I D E HT~ D A R E PU, l t C A

Faço saber que o CongreHO Nacional "ereta e eu sanciono a
segu, ..te Lei:

Art. °19 °. As C.tegorias Funcionais de Auxiliar

~wdlc1irio. código AJ-02J. Agente de Segur&nça Judiciiri~. c~

i11go AJ-D24, t!, Atendente Jlldlciir~o, código AJ-D2S. do Grupo-Ui
vldades 'CIe Apoio Judiciirio dos Quadros ~s SecreUr"ias IIIos Tr!
huneis Eleitorais, a que se refere. os arts. 39 do Decreto-lei
n9 1.837, de 23 de dezembro de 1980, e 19 da lei D9 7.D61, de
6 de deze.bro de 1982. passa. a ter .s estruturas c.ftsta.tes

dos Anexos desta lei.

Art. ~9 - As refer~ncias acrescidas is Classes
Especiais das Cetegorias a que se refere ~ .rtigo .nterlor se
rio .lcançadas pelos ocupantes dos cargos da Aes~ t1.s$e,s~

avaento de seu nu.~ro e atraves de Aovt.entaçio regu1.wentar.
observados os 11.1tes orça.entirios dos" Trlbun~is Eleitor~fs.

Art. 39 - Aos servidores du Sécretariu 1I0s Tri
buna;s Eleitorais que tenha. exercido ~ncar90 r~tribuido po;
GI"I1:-jficaçio de Re~resentaçio de Gabilll!te ..or 5 (ciRco) .nos
ininterrupt~.ente, ou ~or teeoo superior, .inda que interpula
do, aplica-se a- disposto no art. 180, cf~ léi n~ 1.111. de 1.8
de outubro de 1952. co. a redar.io que lhe deu o art. 19 da lef
n'> 6.73", de 4 de deze.bro de 1979, e 110 art. 29 desta "_s...
Lei.

Pariar~fo unico - O disposto neste arti!o aD1i
ca-se aos servidores já ~nosentadosque tenha. sftisfeito se.s
condições quando el!l .tivid~de.

Art. 49 - Esta lei entn ea vigor lia data de
sua publicação.

Art. S~ - P.evoga.-se ilS disposições e. cDlltr!
rio.

Brasil ia. e. 02 de dezeabro
1649 da Independência e 970 di Reoüblic~•

.Josg BAIl.NEY
,..-do Lyra

de 1 9115.
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AltEIO I

(Art. 1t. Le' • 1.411.410: • ~ ., 1IOS)

lItMJML. ~IM W;t~

tATUOllAS alol00 Q.ASS[S ~tASIE
\'fJ!CDE:m

a) AuxlliÍor
.Judiciirio AJ-023 Espeda1 ... 31 a 35• 1lJ'!lI • SI

" liU4 a fi

Dezembro de 1989

b) ~te de Segurança
JuI:Iidiiria

c) Atendente Judiciiirio

Es!l«ia1 .23 • 33
I WUl li t7
A li' 14 a 10

Especial 1ID'I2B ti 33
B MUI • 1.7
A .... 14 • m

_ _ __ _ _.. .. __ .. _ _ 1

J .i,:),B
."~_._.•.. ~•.. __ .~~_ ..~~.~e.~·····_·__··_-_·····_···

(Art. 19 da lei nÇ! 7.411. de DZ de deieni>ro de 198$)

• ., • _ ••. TRíBllliAIS -RElOUlNMS -ELEItORAIS- .: .- ~ - , ••• - - : - - - • - .'

. ..~ --_. .-- . --_. .. -, .
CATEGClIU AS r < t CllOWO ClASSES R(FERr"'CI~S DE

• _ ., . VENCll-![l'TO ..

a) Au!'i1.i~r, Judic.iãr.io ..-' .-AJ-oia {sped1l1' • - - MoI 3Z a 35'
'8 "lo' 28 a 31
A flt! 24 a 27

b) Atendente Judiciârio Nj.I 28 li 33
filo! 21 li 27
Nl" 14 li 20

LEI 119 7.4590 d. 11 de Ibril de 1 986.

DispM sobre a utruturaçiio ele Catego
nas FuncfoMfs do Grupo-Atfvfdades tlê
Apofo Judfciirio do Quedro das Secreta
rias do Tn buna1 Fe~ral dI! R!cursos i'
do Conselho~da Justiç. Feder.1 e di ~
trls provid~nclls.

o P R 'E OS I DE. T E D A R E P O 8 L 1 C A

Faço saber que o Co~resso kational decreta e eu sanciono.
uguinte 1.ei:

Art. 19 - As Categorias funcionais de ~uxi1iar

Judiciário, Código TFR-AJ-022. Atendente Judiciârio •. Cõdigo
TFR-AJ-024 fi: Agente de Segur.nça Judi di ria, Código TFR-AJ-025.

-,do Grupo-At1vidll'des de Apoio Judiciíirio. CodillO TFR-AJ-020.

do Quadro da~ecretarias do Tribunal Federal de Recursos e
do Conselho di Justiça Feder'al ~lSl:•• Ur I estrutura con!.
lante ~o Anexo desta'Lei.

Art. 29 ~ As referencias .erescld.s ~s Classes
Especiais d., Categorias .• qUe se refere o .rtigo anterior s~

rio .lcançadas pelos ocupantes dos cargos da aesaa Cllsse,
s!!. au.ento de seu nü.ero e .tra'\·.es de .oviaenhçio~...h.e.!!.
tar. observados os cri tirios orçll8entirios do Tl"ibu".l fl!d!,
1"11 de ltecul"f'@:\;.
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A~t. 39 - Aos servidores 411 SecretarilS 40
Tribunal Federll ~ ftecurlos • ~o COfiselho ~a J~lttça Fed!
ralo qUI ter.hllLl exerci do .encarClo rttribuTdo por CrlU fi clçio

dI' Representação de Gabinete por 5 (cinco) anos tntnterrupt!
.entt, ou por te.po superior, aioda-que interpolado. Iplicl
~e o disposto no art. 180 d. Lei n9 1.71', de 28 dI' outubro
de 1962, co. e red,çÃo que lhe deu o-art. 19 da Lei 09 6.132,
do 4 de deze-bro de 1979, e no art. 29 desta .ts.a L.i.

P. ri9r,fo único - O disposto neste artigo ap1i
ca-se aos servidores ji aposentados que tenhe. satisfeito
SUIS condições quando e~ atividade.

Art. 49 - Est. lei entre ea vigor na data de
su, pUblicaçio.

Art. 69 - Revoga.-Ie Ii dilpotiçôes •• eontri
rio.

Quinta-feira 14 15595

'rlsTl1a, t. \1 de .~r~~
165~ de Independênci~ e 989 d. R~püblica•

.lOSE SARNEY

".u1o B~urd

A • [ X O

~I 1 ti,;

(Art. 19 de lei .n9 7.459~ de 11 de «bril de 1 '~6)

Categorias

.) Auxiliar Judiciirlo

b) Atendente Judieiirio

.'c) Agente de Segur,nça
Judiclãria

Cõdigo

TFR-AJ-oZ2

TFR-AJ-oZ4

TFR-AJ-025

Cllsses

Especial

•
"

Especial

11

A

IIefe~ncilS

• Yencl~to

1113211'J1135

IM 28 I NM 31

114 24 • 11M 27

'" 28 • m 33

"" 21 li lf4 27

lIt14e~20

RH 28 • JlilI 33

111 21 11 IIX 27

11M 14 • 104 20
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UI no '.'0. • U .. • 1 ,.,•

Dezembro de 1989

..
o ,. E S I Dl. T I DA' [ , MDL J C A

Faço ubtr qUt o Congreue Ilctonal decreU • eu unciono I

ngutht. Lei:

~rt. 19 - As Cat.goria, fúncionli' .e Auxiliar
o1t1dictirh. ·ddillll ITM-AJ-023. J.teAdante ,auiiclirio. cõdigo

STM-AJ-OU.• Of1cial 411 oJuat1çt. cSd'gl) nl-AJ-Ot5 • "centl .1)
segurançl Judiciiria. código ST"-AJ-OZ6. do Irupo-Ati,'dedes
4e Apoie Judiciir'o. código STM-AJ-D20. do. Quadros 'e,..anl!
te. d'l secretartas do Supertor Tr1bunal Militar I 4a, Audlt~

riu 4& ~ult1çl fllilU:a,. ~s.... ler ..tr~tur.dlll •• fprs.
constante do Anexo dista Let.

'arigrafo untco - As referinci.' acrescida. às
Cl.s.es Especi.is dls aludtdls tat.goria••ario alc:ançada5 'P!
los ocupa"tes dos cargos da Ms.a Classe. se. lu_nto 1II leu
nu.ero I ~lante progres.ão funcional.

Art. lO - A 1"Clstruturação do Crupo-Dtreção •
l ••essora.ento Superior.s e a cl~s.ificaçio dos cargos a fu!
,Õ" de confl.nç. que o IDt.;r•• f.r-se-io por d.'i~er.çiodo

Superior Trtbunal M1111:lr. 1I0S teraos do art. 19 di Lai Il~

5.999, de 18 dJ dezembro de 1973, observadl • escala de n{vels
constlnte do Anexo 11 d~ Decreto-lef nO 1.820. de 11 d. deze!
br-o de U80.

Parigrafo iinfco - Fica estend1do i Secret.ria
do Superior Tribun~l "flftlt o «{vel 6. Icr.sctdo i escal. ~
ferldl n.ste artigo pelo Irt. 39 do Decreto-loi ~~ 1.445. d.
13 de fevereiro de 1976.

Art. 39 - Ao•••rvido,.., "I Stcr.tl~tl do SUp,!

r10r Tribunal Mtlttar ·que tenha. e~erc1do encargo retr~butdo
por Gr.tf fi cação de Representação 40 Ii,binet. por .6 (chico)
anDS tninterrupta.ente, ou por tll.pO .up.l"1l)r. alndl1:jUI 11lt• .!:
,olado, aplicl-SI o disposto no art. '130 41 Lei 1.711. d.28
d. outubro. 1952, coe a redação qUI! lhe NU o art. 19 da Lai
n9 6.732. de 4 de dlz••bro •• 1979, • ao art. 29 .Issa BIS.'

le1.
Parigrafo unico - C ~tSpOltO- ••• t. artigo ap1!

t'-II lOS servi dores. Ji apount.dos, qua tlnlla. sathhi to suas
condições qUlndo •• at1v1d~de.

Art. 4' - ÁI "lpel'l ~c.r,.~t'8 .. epltcaçlo
hlta Lei corrtrl'o I COllta dos reCllr.o. or~'.IIIt1r1ol ,r6pl"1o.
_. JU'~fça Milit.r.

~rt. Ilt - !lte Lef "liItr. H 'ttl1or tU l1Iata do
tua pubH,caçio. .

Ú?t. í."-O ~ lltvogu-u 1<11 ~hpo_s1~iSu ~1Il l~elltl'!

Dl'tAllnh.~. ;],~ @. um:il
vGSO ~a lndep.nÔtncfA I ~80 ~. a.pijb~1cl.

aos!!: SAJUmY
L-:>~wo likceMl"'Ci
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AJI~XO

(Art. 19 da Lei nO 7460, do 15 de abril .. t N6)

.) Auxiliar JudlciiriQ

.c) Offcial de olustfça

- ,

CODl60

S1R-I.1-D25

'S1JI-I,J~26

CLASSES

Especial

•
A

[:;peclal
I
A

'Especill
8

A

Especial
4
A

"" 32 a t5
.. m a 31
.. 24 I %7

JM28aS3

.. 21. rI
,J14 14 I 20

li! 32 a 3S

JI( 28 a 31

li! 24 • 27

fIM 28 • 33

11M 21 .27

HM 14 I 20

LU 19 7 413. 4e 04 Ii ~unho

Est.ende aO$ 'Strvldorn U Justiça do Trl
kl~ " disposições do art. 39. e seii
per'ir.fo lrTlico. da Lei n9 7.299, de 14
dtDu'ÇO de 1~85. .

O, PIESIOEIlTE IA .EPÚllreA
f.ço Ilber que o Conpresso .lciona1 decreta e lU Slncfono a
5.gutnte ief:

• A~t. 10 • Ffca estendfdo lOS servidores da Justf
~~ do T~'balho~ nas .ea.as·condlções. o dis,osto ~o art. 39,;
SIU p.ragr.fo vnico, da l.f n9 7.2g9. de 14 de .arço de 1985.

Art. '29 ,; Esta lei entra .. vf gor 11. dite .de sua
public.ção.

Art. 39 • kevollll.·se IS lispos1ções eE contrário.

a.osto

BI'UTl ta, em 04 de junho
1659.da Independenct. e 989 da República.

;lOSI!: SARNEY
Paulo Bl'OI1~ard

de 1 986.

UI t,....

'RtSlbtlTE DA
.

• E , U I L I t A

fa,. Olb.r qUI '~. 'totlgrulo ••c'ttmal \f.creta • eu stllcfOrlO ...."~lIfftt....f:

Art. 10 • As' c.tegorhs Funcionlis do Gr"po-Athl
fadl' d. Apoio Judiefirfo. Ccdt~o AJ-OZ • intter.nt.s dos Qu.dros P.,..j
lIentes d. r.Krltar1.!l tio Tr1l1.\Inal ~ Justiça do Distrito ftgtr.l,1lrYcfos
'ud1ch1• .dJi .Jillt1~a-40 Oistrlto foderlll I Oflcios Judlchis ~ 'OvsUç•
• os Ttrrltõr1os. passa•• tlr i .strutu~1 constante 40 Anexo 4est. Lot.
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Art. !t • Ca urv'doru int.or,ntes.a tattllortu
Fun(ionats.fttnetor~41sAO arttJD ~nttrtor fice. autealtiel.ante poatet!
'fIados "as clasus a 1l...'..corr..~1l41. 'I' referinei" _ que -atu,'.tnte 11

....eontraa.
'1J'illrafo linieo - As .,.eft,,!"eiU da c1.1I0 1"1 c111.

,ue.hIJI. sido slIpr'.' du PIUIII a corresponde" 11 p"t.ttra ,.aftrene11 111
~lIpeettn (;.t'lorl.1 'allCloflll."al Ilon '1tltrenVl'e.

frt~ 39 - ~I ~.'erinct.s .erescldls is'tl.sses Es
pecfats las Ctatfll'Or1u ,,'que h rlferl o art. 19 desta Lei serio 11un
çldu ,.los I)cupantu d~ ClrQOS di lIIUal c1lss••••dhnte ~fessio fuli
-e1~ll .. ,'$" &\Il!ltnto '0 RáerO 6e e.rvos.

, . Art. 49 - Aos urvidores dos QUldros'.,..anenhs
• Secretaria • 'Trlhnll '~e oJiistiçl do llistrito Feder.l. O.ffeios .ludi
~~'I~ :J.'tiçe Co 0lstr4to feder.l • Oftcios oJu~ic"'s da oJusti~a dos

Territõrios que ~aj.a exercido enclr~o retrlbuldo por Gr.tlfteaçio de Re
presentlçio de 5abinete pOI'" 5 (ciRco) .nos fnlnterrllpta••nte. 00 por te.
~ SVl)erior•• tndl que 'interpp1ado. aplica-se o· disposto no Irt. 180 di
Lei n9 1.711. de 28 de outubro de 1952, tom A Tedaçao que lhe deu o art.
19 di lei n9 6.732. de 4 de dezeabro de 1979. e no Irt. 29 destl aeSMa
i.i.

'arigrafo único - O disposto neste artigo .plica
se aos servidl)res ji',posrntados. que hajam satisfeito os requisitos ex!
,Idos. ~ulndo .a atividade.

Art. 50 - As despesas decorrentes da execuçio des
ta lei correrio. observados os lilltites orçalllentirios, i co~ta dn dot!:
ções consi9nadas i Justiça do Distrito Federal e dos Territorios. no O~

ça.en~o da União.

Art. 69 - Est. lei entra e. vigor ..a datl de.su.
,ublftlçio.

Art. 79 - Revoga.-se as dispostções e. cóntrir10.

Dezembro de ~:;;;:;

.gostoBrasfli a. e. 22 de
1679 d. Independêric~a e 1000 da República.

JOSÊSARNEY
P.~Bro..ard

A ti E X O

(Art. 19 da Lei n9 7.667. de 2-2 de 19osto de 1988)

{llIAIlIlO DE PESSOAl PEIlPWiEIlTE DA JUSTIÇA

DO DJSTR1T(l FEOOW. [ DOS ltRRJTCllJOS

de 1 US;

~1I6alIA FUliCIOMAL l.'OOIGO CLASSES flE:FERtNCJAS

~ecnfco ~diciirfo lJIlf-AJ-021 Especial tIS-22a25
JIlf-AJ-D21 8 tIS - 16 1 21
JTF-AJ-021 A 15 - 10115

f.qu;grafo Judiciirio TJIlf-AJ-023 Especial 115-22125

• 11$-16121
A 11$ - 10 1 15

Ofteill .. Justiça AVIliador JIlf-AJ-D25 ~c:I., as -22 •.U
JTF-A.l-ozs ' • fIS - " • 11

,A '11$ • ~ • 15

Juxiltlr Judiciário TOOF-AJI.O!2 'Especial "-~l,~
"-~2Z B 111 - !S,I 31
.nF.AJ-oZ2 A tIM-24127

Atendente Judiciir~ r"DF-AJ-024 Especi.,l IM - !8 1·'3
.lDF-AJ-024 B 11M- - 21 I 27
"DF-A,j·024 A ttf- 14 I 20

Agente de, Segurança TJOF·AJ-026 Especill II1-Z8a33
oJDF-AJ-D26 ' B 1I1-21a27

A 111 • 14 • 20
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LEI N.O 1.711, DE 28-10-52

DISPOE SOB~E O ESTATuro DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLlCOS CIVIS DA UNIÃO.............. ~ ' "'. ',' .

!1TUU IV ••••••••••••.• ,

te Ietia. lIúd,1lur

........................... " ~ ~ .
CAPITm,O' x' ".- -' .

Ii .lt-biw

......... " " ~ ".
,Art. 111 o funclonúlo com 40 011 mw anol de ""Iço qu., 110 6111mo ·decblo da caro

reIra, tuba uncldo de manelrl nlnanle; oficle1.mule cOlllIgnada, carllO Ilolado, Inlerlua.

milite, Cl)mo mstlt1l10, durante um ano ou mall, lem Interrupç~, poder~ aposentar-sa com
U T.nclm.nlo. desse cargo, com u alleraçõcl, provenlo • vB.lllagens perlinenles ao mel
110 cargo, JlI dala d. apo.enlildoria.

Art. 180. O funcionário que conlar tempo da 18"lço Igual ou ,Iuperlor ao fixado para apo
un!adorla Yalnnlárla paliará fi, tnatlvldade:

I - com o nncimenlo do çargo Im comus~o, d. função de conllença ou da função gra
Ilncada que tlllver excrcendo, sem Inlerrt!pção, nos 5 (cinco) anal enlerior'l;

U - com Idlnlicu nntagent, desde que o enlciclo da cargos on funções do. confiança
lonha compltcndido um perfooo d. 10 (do,,) ano~, conseculivos ou não. ,.

S 1.0 0 nIoI do Tellcimenlo· de. carlfo de naluren especial pravlllo em lei ou da fUl!ção
clt Auelloramenlo Superior CFAS) ler' considerado, para OI afellos desl.· arligo, qu.ondo exer·
c!do por funcionário. , . .

110 110 caso do Hem n d0111 arllgo, quando. mall de um CII'110 ou f\1nç~a le'uha lido
uercldo, Jerlo a1Iihuldlll li 1'Inlag.ns do de maior volor, desde quI lhe Cllnesponda um
0:8rclclo rnlnlmo d. 2 (ílr,ls) InOI; fOla d~sll' hlp6181e, alrlbnlr·ge-io ai 'lonlagens do cargo
.. lunção d; nlor imadlalamlnll Inferior, dentrl OI eurcidol.

I 3.0 A aplicação do t~lm. eslabelecldo lIesf. arll~o exclui 11 nnlagenl Instllúldu
ao artigo 184, rabo O dlreUo cI. 'Dpçlo•

....... • ~ a .. _ ~ _ •• • .

At!. 184. O fuclol!hlo .... CG'ala.t 35 11101 d. lerviço lerl. aposentada:
I - COIll proTenlo e;,rrupodtn!1 til nncimento ou remuneração da classe Imodlatament.

nptr1llr;

U _ mil prOTIlllo '11III'lIla40 da 2D% quando ocnpenle Ih ~11\~ c1ul0 III lelpecUva
carr.lrl;

UI _ com a Tanlag.m cio lucllo n, qunda ocnpanle de cargo Irolado aa !lnI pormane-
cldo 110 mllmo c1unnlo irh 11I0•.

.. .. • .. .. lO ..

.. .. .. .. .. .. .. ~ , .

~s.u "'1.'.., 1$ ~, • Il'DImIlIlO DE I'"
Aitol"l • Lei Ilt •• 1)2, ... ,. "'.~"

.. ltle, ••a owu.. 'l"lWll1incl...

'O Pr •• 'donto do RopGobll\l;Q, lIlO

,- .. ,ulbvJ.qlo .- lho conflr, o .rU,o 55, u... 11'1. ela ~"9.

Utlll.9k, \t'''''' t ". I ,

•• C~."A.
" Art. lt ~ O orUIO " , .. 1.1 li? 1.712, tItt • c!!o

......ai1'O '- 1'''; PU" a Ylpru _ li ..,aillt. l'e44çl,o,

"Art. 19 - A ODIlt.e,.. do puIo<to .. per-
·clcto. que I' ret.r. o '''ti,o 29 4eaU Lei ter'
lJIlclo • partir do prl..lro prov1J.."to .. oaEfjo
- 00I>1..io ou funçio 15. centtança, lnt.,rant.a
~I Grupo. Dlr.çio • As'••aoc...nto llaptrlorel •
DLr~io • A••I.tlnela Interaet5llrl•• , In.tltaldo•
.. oonlonúdad. d. Lei 119 5.145. da 10 15.. deI_

tara da 19'0, O" _ cargo d.....tur... "ptJelal pr!.
Ybto .. 1.1.·

, ' Art: 29 - "" .p11".çio "" dhpoato .... Lei 119
~.'J2,.d. 4 d. d••e-bro 15.. 1"', .'1" eonl1dorad. a ~..pr.'''lltaçio
.......1 l"'Uturd. ~10 Ileetlto-ld 119 1.405, de 13 de f ......r ... ro
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.. 1976, "'ade q... co e.rvldor t.nh. exercido o "a!"'l0 00II ••oa

Y...U9- durante p.l0 .,.,noa 2 l""ial ,""oa.

Art. )9 - O diapoctc no arti90 1/lO d. Lei ..'I'

1.7U. de 2! de outLiJro de 1 'S2. 00111 a ".,da,io dada pt!la Lei

1\9 f. 7)2. 00 • de de..nbro • 1 97~. aplica-ae lIOa funclonarioe

de.1çnll.oo. para O .,.... retcl0, no extor1or, da. tunçõe.· cUplOf!lit,!

eu &t cariteor I"'~nta do: Chefe do: HJ... iio DiplOf\\ii.ti"a ou de

_partiçio conaular de carreira .. & HJ.n1atrc-conaalhe1ro _

l:Iol:>aixada ou HJ.aaio " • .-n....te ,unto a erl1ania.., InternacIonal.

Par"11rato únIco - p ..ra afeUo do diapo.to M.!
te ....U90. fie... Ultadoa Oa valor•• .,.,utant.. 110 ~o 1 doate
o.creto-lel.

Art. 4<;' - O lu. XX do ""'"'><O II do Decra!to-lel
D9 1.'41, de" 22 de a90ato de 1.'7., IntroduzIdo pelo Qrt190 S9
do o.creto-lel nO 1.604. &, 22 de ju>a1ro de 1.978, p...... vl

9"rar co- .. redaçiio do lUMoxo II deate Occra!to-lel.

Art. 59 - A de.p.a. decorrente da apl1c.çio

.ate De""'l:o-l.1 correrá & conta d ... dotaçôell condgn.<la. no
OrçAmantc da Unimo •..

"rt. '9 - hte Decret<>-lel entra ell ylgor na

data da.... pool1caçio, revogaa.... diapoalçÕC.... contráriO •

• r ..111., .,. 27 de de_r<> de 1 ''', 1589 da
tn&opendencia .. 919 da IbopÜbllea.

- :OAOFIOUEIREDO

~Ponell.

l.Ll..Lt-I

Dezembro de

----~l"''-.--' t
~.---~ ......

..................
ti.......

.,'" "

I
.....nu .. 1....V'lM.

...."'....
I1.M'",

H.''''.''

~ a J'I ...........ntl

....... I'"
....-.10..... I.M&... 11 .......... U'u--
__I~ - _"'.... ,.1.-..-....._eo.....~h~ _IH...
.. --. .. _l ......- ..___ I~. _ ••u ....
...f_" _ .. I.~"I_ ..

• --",f..,"-w .,..d•..-.'. Uot.t..t_ , ,.... u-.. ...
C.__lIu c~ ,..,.....
,..c....... _ I."' ut"I ._u ...~_ ..
.......-..z..f.

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

1.&1 n. SMJ - DI t, DI! DlZllMtaO Da tm
EST....llEUlCI! DIRETRIZl!S PARA A CLA-SSIFICAÇ1.0 DE- C"'RG~ DO
SEIWIÇO CIVIL DA UNIÃO E DAS AUTAROUIAS PEDERAIS, I! DA

OUTI\A~ PllOVID~NCI.'S

Art. I.' - A clualf\uçlo ele -c"':oo do Scrvlço Civil da Unllo • dai
.utcrquJ.81 t0dera1& obcder.a>l los dlrelrlu:o e&t.abekcldal 11.1 I't'CtC'nte lei,

Art. 2.' - o. clU1lO" t<:rf.o cl....lOcadol como de provimento em com1I
I&> co d~ pro_to efetlvo, cnqWKlrando-l<:, bnlcuoc:nla, noa oqu1DlcI&
Gruf'<l!!.

De Prov\meIlto em Coml.do
I - Dll<lÇJo e ~oonmento Superlorca.

De Provlmwto ElcUvo
11 - 1'eoQuh.a C\munca li Tccool6ilu

111 - Diplomacia
IV - MasJ<térlo
V - Polida FOOenI

VI - Trlbulaçlo.~ e l'1Iea.IiuÇlo
Vll-~to

VIJl - St:n1Ç01 AtrItlllM'l:l
IX - Outna atlvMa<:le4 ck- nfve) ruperlor
X - Outtu .tl\1<.\c.:lea éC nível m6dlo.

Art. l.· - &itmdo a c.orr-oll>ÇJlo e e!lllldw., a ElAtU1'e7A doa trd:>&lhoa
ou o nfvel de coot"",lmonll» ~.j>llClK!ol. CIlda Oru;><>,a~ várta eU·
vldJ<4et. compreendert:

I - DL.~') e A.!t=0f"&lI><":l>1O SUperlOl't'Sl OI Ca.fllOl de dlreç.!k> co __
JORlJ=to rupcrlOlU à4 :.1nlIn1.1nÇlIo Ct\io provlrnetlto d>.."V. ter Iq!oo p::1o
cl1ll!lio d.Il conI}"flÇa, ~'.lo for cstabelecldo ~.re;;uIlII1lCIlto.

11 - l'w:tul.. Cler.tlfic.a C Tccnolóilc.a: os "= com atribulçllea. ex·
clu.olv... ou comprov.dMlente prtn<:lI'dI. de pe::quiu c'..".tffica, pun ou
aplict«b, "MIl cu}D provfmento >e ""lia diploma de = mperlol- do "n>loo
ou h.bllllVrlo I~ equivalente e Illo estelam .brlUl&ldoa pela Ie~ do
MotJ.!~rlo Superlo<.
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III - Dlplomaclcl: OI e&rIOI que 10 delt1nam a repn:aent&çlo dlp\l).
miUca.

IV - M~t&Io: OI careoa cem atlvltladel de~ de todoJ OI
nlvel.a de ....lDo.

V - Pollcla Federal: OI C&11lO& com atrlbulç6el de natureza policial.
VI - Tributação. Arrcc"~ c Flsc&ll:lAçOO: OI~ C<>III ath1lhdca

de tfIbutaçAo, lIl'l'CCadv,.Jo c flacalIzaç10 de trIbulOl tedCnllJ.
VII - ArteaanalO: OI C&Ti0l de atlvldad<:s de D.!Iture".:a permanente, prln

clpala ou auxlllan:s, rel'lClonacJ'll com OJ aavlçoo de artfficc c:m ....... vúlu
modllld>odcs. .

VIII - Servlçoo AuxllIal""C$: OI~ de atlvldadc& admInlJtratlVAI em
1tf&1. 'luanéo nIo di: nlvel wperlor.

IX - Outru atlvldadc& de clvel ouperior: Q$ 6=.o.IJ CUJOI para cujo
provimento ~ exlja diploma de CURO auper\or de cnalno ou I\ablU~ leaal
equivalente.

X - Outru aUvldadc& de IlÍvel m&Ilo: OI detn&ls~ para cujo pro
vlmcnto 11: c~IJa diploma 00 ccrtltJ.cado de cooclllÚ'J de cuno dt anu
m6110 ou habilitação equivalente:

pa~to únllXl- AA ativl<:1ocleo ...laclonad&l com tranIpOrle, COIl!<eTV&ÇIo,
e:t1It6<fl«. operaçio de elevlldon:s, limpeza. e outml asoexmlhadaa serIo, de
Jlttf~ • objeto de e:i~ lndJreta, medIante coolnto. de acoroo com
O art. lO, t 7.', do Decreto-Iel D.' 200, de 2S-2-67.

Art..... - Outroc Grupos, com uncterlIUC&I próprlu• .cfiferenel.oo.
cIae relaclonl!.dol no m11~ anterlor, poderio acr eaW:Jelecldool ou deàmembra
cIae c1JJqvcle.. IC o jmtttI""IC:ln U ncceuidadea da tidmInIsI:nÇIo. med\.lnlll
ato de Poder Executivo.

Art. 5.' - Cada Gropo L,",", lUa própria ete&Ia de olvel a ler aprovada
Pdo Podc:r Executivo, atendendo. pt1mordJalmi:nte, lloOlI KJUlntea fatoret.

I -:- Importlnela da atlvlclade parti o <klIenvolvlmcnto IUClonal.
11 - ComplexIdade e Nlponaabllld&de cI.u atrlbulç6el exerclclaa, e
lU - QuIlllficao;6el requerldN p.an o 'daempcnho cIaa atrlbulç6ta.
Pariarafo OnIco. Nilo havm co~cla entre OI nlveIJ doa dlvcr·

- Grupoe, para neuhum efclto.
Art. 6.' - A. uecndo e a~ runclonall obedel:erIo a crlt~rlOI

1Cl1ettvos. a~ Cll&belecld06 pelo Podtr ExecuUvo, 1UOc1:>dot a um Ib
lema'de treIncm~to li quallficaçio deltln~do a aaoqurv a pcrmanenlll
a~ e el~ do nlvel de eflci!ncla do runclonaUIIDO.
C'1_':;;:_?~' - O Pod...-r Execut1\'O elllboranl o expcdln O novo Plono do
::-~ di: Carp, total ou parcialmente, medIante decreto, obIerveé*
.. d\o;>oolÇÕet cbla Id.

Art. 8.' - A Implan~ do Plano -' feita px 6rJb, atendlds uma
eaeaJa de prlorlcl'lde na qu.al .., levar' em conta p~lemeDte,
~ a Implant&çJo prév1.a._da monu lldmInIalntlva, com b_ 110

~ o.' 200, de 25-2~7:
.... li - o aludo quantitativo o qual!latlvo dA loUçJo doa ~. t:'.odO
~ViB1a a OOYa ,,!rotura li atrlbulç(>ea dcconenlel da provl~ rQIll>CIo.

no 110m. anllll"1or, a
lU - a exlI~ de recunoa orçamenlArloa Pft8 'r_ f_ .. Im

PAcII..... deapcau.

Art. 9.' - A tral1tpOllçJo ou tran.rormaçlo doa c:&J'IOt, em lSecorrmc:I.
da Illtem't1ca previ.", neola lei, proceuar-oe.' IfBdatlvam<:rlte comlderan·
110-.., U ncceIlIld.dCl e COlIvenltnclu da Aclmlnlllraçlo e, quando QÇtJpadoa.
lqUDdo trlttrlo& ..,letlvoa • terem ealabel«:lóoe pal1l .. -.. 1IlMIranlet
da ""'" Grupo, Includve atra~ do mI~to ,......'10 • c1n1pcddo.

Art. 10 - O órPo ccntl1l1 do 51aler1a da~ uped1:6 • lIOC'1DM
• 1nsln!Ç6ea tIIOCeIÚrlaa Co cocTlknan a ullCUÇlo do _ PIuo. a _
propoala pela.. MlnlllfrtOl, c\rpoa Int.esrantea d.e~a diI Rep6b1lca •
autarqu.IM. dl:l:llrO dai rcapcct1vu 'urlldlçõel. ~ aproY~ _anl<:
clct:te1O.

tI.' - O 6rIIo centnal do 51.tema do ra-t promoveR • medlclaa
lIflCeIÚItu pat1l que o plono Ie'a nuntldo permanentemente alU&lIzado.

t 2.· - Para a C01TCla e unjfonne Implant~ do l'Iano. o 6rato un
lraldo 511ktna de Pessoal~ çaclaUva e obrlplOrlamentl: ti
tldnlmento de 1OdOI 0$ eervldol'Cl que panlclparem da l.UeIa, le/IWIdO
prop-emu a terem estabelecldoc com cue objeUvo:

Art. 11 - Para UlCllUflr a unllonnldade de orlentaçio doa traballtoa
de el.~ e e..ecuçio elo Plano de CluslficaçJ.o de Caflal, haveri, em
aK1a Mlnlalórlo, 6"" Int~te da PreaIdtncla da Repübllca ou autarquia.
wna Equipe T&:nlca de alIO nlvel, sob a pruldtncla do dlrljente do 6r&Jo
de peuoal reapectlvo. tom Incumbtocla de: .

I - de:lennlnar quall .,. Grupoo ou reapectlvOI C&flOol a serem abran
lIidoa pela aula de prioridade a que te retere o art. 8.' c1<:I'" lei;

11 - orlenlar e supervlllonar 00 levantamenlOl, bem como reall.... OI
estudo& C cn6lltea lodlapcnHve;. l InclwAo doa uflOI no nc>vo Plano; e

111 - manler Ç()lD O óraio central do Shtema de Pesaoat OI COlll&1oI
tlttCIárioo para correta elaboraçlo e ImplanlaÇlo do Plano.

Parlvmo 6nlco. OI membroo da Equl~ de quo lrata e.I<: artllO
aerIo da14nado1 pela. Mlnlltro& de Eltado. dlrlrentea de 6f1loa Internnlel
da !'relI1dl.ncla da RCl'Úbllu "" de autarquia, devendo a C3COlha recair em
ICnlclorea que. pcla lua autoridade admlnlalratlva e capacidade I~lca.

ettclam em condl~ de exprimIr OI obletlVOl do Mlniltérlo. do 6r;1o
Intelnnte da Presld!ncta da República ou dA autarquia.

Art. 12 - O novo l'Iano de'Cluslncaçlo de Cargos a lei' lnllltufdo em
aberto de acxmIo com u dlretrl;r.cs expresJ&I lICIta leI, estabelcceri, para
ada Mlnl;térlo, órPo IntCJfante da PresldtOCla cU R~bllca ou autarquia.
WD nÚIneW de~ Inferior, em rell,Ao '1 uda arupo. _ atualmenlll
Wllentea.
P~o 6nko - A .nIo obcervAncIa d.e norma c:onllda _ artIID

totDeDte eeri pcrm.IUcU: ,
a) rmdIanlC reduçio equivalente em oulro arupo. de modo a nio haver

aumento de c!elpcsu; OU
b) em Cll<oOI e:J<cepclonaJa. devldMnenlo lustlficadot perante o 6!11o

centnol do 51l1tema de Pcuo..l, se Invl'vel l provld!ncla Indicada na &Ilnea
an~.

Art. 13 - Obaervadc o dI:pooto na SeçIo VIII éa Constltul>lo o em
partk:ular, 00 aeu e"'. 97. u fonms de provimento de eatJOI, 1lO Plano
ele ~caçIO ","..corrente de.ta lei, &<:rIo e>tAbelecldu e dlsclpllmodaa
medlaate n=u n>/l1.11amcnlares especlflcaa. nio se lhes apllundo u dll
poGç>IíeI, D mpcllO, COIltic1U DO Estatuto doa Faoclonúio& Públicol CI'"
da Un1Io,

Art. 14 - O atual l'Iano de Cla..lflcaçAo de: Carp do ServIço ClvIt
do Poder EJ:ec:ullvo, a que se refere a Lei n.· 1.7SO. de 12·7-60 e lq1I
Jaçllo ~. l! COftIlclerado extinto, oboervadas 112 dlsJ>O$IÇÕC$ de.ta lei.
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P~o ánlco. A medIda que for lendo Implttntado o lIOVO PllI1O.
0& ca.r:::; reroanC$Ce111eS de e.t<:\a catel!Oril. c1....1Iicadot conforme O ~ll
_ ele Qt!C !nUl C"Ste art1r.>. paIMl'~ Il Inleanr QlU<Il'OI Supl=
tara c. lalI pn:Julzo do prt><OOÇÚel e OICCSW que C<lU1xTe""'. KrAo IUprt-
mIdoI. qumOO Veaa=D. '

Alt. 15 - Pcn efelto do dllpü!tO no art. 103. I 1.", da CobsUlUlçio, n
dlNtr\1:I1$ ""l>ú>rkcldu ~Ia lei. Inclu>lY& o dUp<nto DO art. 14 e eeu
~o 1lnlco. IC epl!carllo ~ cJ",.fficaçio doo c-.rp 00 Podtt Le~
Jatlvo. cID fo<ler Jl\~, dm Trlbwl.cla de Coolel dIl UnlJ.o li do
Dlslrllo B:'~I, betn C>:lmO 1 claPlfleaçJo daoI CM&"JI doi Tcntl6r1ot •
do DlMIll> F~~.

Art. 16 - Esta lei entrari em vlJ:Ot na dlUl de Ir.... publlesçJo, leVO
PdII .. c:I~pos!çôC:I em eontrtrlo. (DO de 11-12-70.)

- D~leI n." 1.874, <1e 08 de julho de 1S.'1 - Dispõe ~ D
repotlclont:lIlaltO d: <etVldo"" pettencentes la CalegJl1<l1 Punclonala que ao
pecIfJca e dá <!UI... provk"-'ncl... (Médlco.). (DO ~ 09-07-81.)

- Decreu>1cl 11." 1.871, de 15 "'" julho de ISSl - Inclui If&t!fkI,çJo
110~ 11 do Decret<>!el 11." \.:141, de :u de ap10 de 1974, • di
outra~M. (DO de 16-C7-31.)

Reajusta 0& vlnci~nto& e salários 40s
servidores civis do Poder Executivo, dOI .e~

broa d. Matlstratura _,do Tribunal d. Contaa
da União, I di outras providências •

.. .. .. .. .. .. .. • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lO fio ..

Art. 3' - O, vencimentos Ou salários dos ca~

'05 e. co~i!sio ou das funções de confiança inte~rantes co
Grupo-Di?e,ão e AssessOTamento Superiores, a que se rcfere ~

Lei n' S.6'~, de 10 da dezembro de 1970, serÃo fix,dos nos
valores constantes do Anexo 11 deste decreto-lei. ficando a
respectiva escala acrescida dos Níveis'S e 6, com os valores
fixados no mesmo AnexO •... .. ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. ~ -

f Z' • E racultado ao servidor de órgio da Ai
~inistraçio Federal direta ou de autarquia. investido e~ car
'o ea comissão ou função de confiança integrante do Grbpo Di
reçEo e Àssessoramento Superiores. optar pela retribuição de

seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20\(vi~

te por cento) do vencimento ou salário fixado p3~a O cargo em
comissão ou função de confiança, n~o fazendo jus ã Represent~

çio Mensal.

~ .
• • ; - P'O.

Dezembro de 1989

DECRETO-LEI N9 2.270 , DE 13 DE MARÇO DE 1985.

Dá nova l:&daçiio llO 1\ 29.:Cloft!:t, 39 do Ilm:reto-lel
~. 645, de 13 de fevereiro de 1976., que ~el\jullbl

oa venc1mento~ e salúrios dos se~~~oree elviB ~
Un.tiO •

.o~ tIs·RotpúbiicJ, ao _o ~ 7.lt.rJ.bu:!.çiío que Jjl,e confe
·re Q artLiO 55, Ú\c!Jto 'XII, -elA CCmati:tuição, -

DECRETAI

Art. 19 - O § 29 do art. 39 do Decreto-lei n9 l,445~ de
13 de fevereiro de 1976, pasaa • vigorar com ~ seguinte redação:

-Art. 39 - .
§ 29 - ~ f~cultado AO aervidor ee órg;o da Admi

nistração Federal direta ou de autarqul~, investido em
cargo em comissão ou função de confian9a 1ntegrantas do
Grupo Direção e ~&eBSOramento Superiores, optar pela r~

tribuição de seu cargo efetivo ou em?rego~3~,Acres

cida de 20\ {vinte por cento) dD venc1u,ento ou Ml~rlõ
fixado para o cargo em comissãó ou função de confiança e
Be1D prejulzo da percepção da corresp::'>ndente' Representa
çÃo Mensal.-.
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Art. 29 - Este Decreto-lei ~ntrarã em v!90r na data de
1JU1I publica<;ão, revogadas as dtsposições em contrário.

Brasllia, em 13 de mar<;o de 1985; 1649 da IndependêE
ela e 969 da República.

JOÃO FIGUEmZOO
CMIim Nrl.tD

·1t3!cretc-1.ttl oli a.)u ... " &. Otltubro ~ 1H7.

In.titui vratiticeçlo .~ .ar dof.~l60 .os
ucrvidoraa qUf e.pecifica e di outr••
~rovJ4~neia 11 •

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lO ' :' .

. " ..
.. .. .. .. lo lO ..

~i.põ. sobre os v~ncimentos, sa1'~
rios, soldos e de~ais retribuições
d08 servidores civis. militares do
Poder Executivo, na Administração
direta, na. autarquias, na. funda
ç&es públicas e noa extintos Terri
t6rios, ê dá outra. providências •

........ - - .

...................................................... -.. -.- .
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Mensagem nQ 083/89 Brasília, 16 de novembro de 1989.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

No uso da faculdade inserta no art. 96, 11, b, da

Constituição Federal, temos a honra de encaminhar à elevô.da

apreciação dos ilustres membros das Casas do Congresso Nacio-

nal o incluso Projeto de Lei, dispondo sobre a criação da Car

reira Judiciãria nos 6rgãos do Poder Judiciãr~o da União e do

Distrito Federal e Territ6rios, âcompanhado da Justificativa

em anexo.
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Valémo-nos da oportunidade para reafirmar a Vossa

E~elência protestos de estima e consideração.

NV1À- J04 ..fv{v~
Jd~ NÉRI DA SILVEIRA

Presidente do T ibunal Superior Eleitoral

A Sua Excelência o Senhor

Deputado ANTONIO PAES DE ANDRADE

DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília - DF

>d7'~
MINISTRO WASHI~GTON BOLIVAR

Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do

Conselho da Justiça Federal

do Distrito Federal

COELHO

rior do Trabalho

~

-

(\, \
ALMIRANTE DE ESQUADRAfRAPHAEL DE AZEVEDO

Ministra-Presidente do "Superior Trib

Presidente

e dos Territórios, em exercício



Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

pezembro de 1989

PROJETO DE LEI
N~ 4.239, DE 1989

(Tribunal de Contas da União)
MENSAGEM N" 003/89

Estende aos servidores da Secretaria Geral' do
Tribunal de Coutas da União as vantagens atribuí
das aos Analistas de Finanças e Controle Externo,
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
çáo (ADM); Finanças (ADM); e de Serviço Públi
co - An. 24. 11.)

o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciouo a seguinte lei:
Art. 1" As vantagens atribuídas aos Analistas de

Finanças e Controle Extcrno são estendidas aos demais
servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas
da União.

Parágrafo único. As remunerações dos servidores de
nível superior e de nível médio não poderão ser superio
res, respectivamente, às de Analista c de Técnico de
Finanças c Controle Externo.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Mensagem n" 003-GP189
A Sua Excelencia ü Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Temos a honra de submeter à apreciação do Poder

Legislativo, por intermédio de V. Ex', a teor do art.
96. inciso n. eie o art. 73 da Constituição da República
Federativa do Brasil. o anexo projeto de lei, acompa
nhado de justificativa, que estende as vantagens atribuí
das aos Analistas de Finanças e Controle Externo aos
demais servidores da Secretaria Geral deste Tribunal
de Contas da União.

Valemos do ensejo para reiterar a V. Ex'! a expressão
da nossa consideraçáo e do nosso apreço.

Justificação

? projeto de l~i em ane~o cstende as vantagens atri
bUldas aos Anahstas de Fmanças e Controle Externo
aos demais servidores da Secretaria Geral do Tribunal
de Contas da União (art. l."). estabelecendo-se o teto
de remuneração dos servidores de Nívcl Superior c de
Nível Médio, que não poderá ser superior. respectiva
mente, ao teto de Analista e de Técnico de Finanças
e Controle Externo.

O seu objetivo é dar tratamento isonômico aOs servi
dores da Secretaria Geral do Tribunal. evitando. assim,
o atual distanciamento entre a Categoria de Analistas.
nível superior. e a de nível médio (estatutários). bem
como dos demais ~ervidores, de nível superior e médio.
rcdlgldos pela 1eglslação trabalhista.

A nova medida legal impõe-se em face das diretrizes
(lU: advirão do Plano de Carreira. em regime jurídico
umco (art, 39 da Constituição). previsto no projeto da
futura Lei Orgànica desta Corte, em tramitação nessa
respeitável Casa do Congresso Nacional.

Gabinete da Presidência. 2L de novembro de 1989.
- Adhemar Ghisi, Vice-Presidente, no exercício da..
Presidência.

PROJETO DE LEI
N~ 4.290, DE 1989

(Do Sr. Álvaro Antonio)

Permite ao ex-combatente o recebimento cumu·
lativo de pensões.

(Apcnse-se ao Projeto de Lei n" 4.352. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Acrescente-se ao § 2,' do art. 30 da Lei n'!

4.242. de 17 de julho de 1963, renumerado o parágrafo
único como § I'" o seguinte:

"~:C" Poderá ser cumulada a pensão de que
trata este artigo com a percepçáo do benefício re
sultante de contribuil;áo pre.videnciária."
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Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

A norma que pretendemos inserir na Lei n" 4.242,
de. 1~ de ju!ho. de 19~3 visa a emprestar eficácia legal
a jUrIsprudencJa dommante nos tribunais, permitindo
aos combatentes o recebimento cumulativo de pensões,
dada a proteção especialíssima que merecem, a partir
do texto constitucional. desde 1989.

O art. 30 da Lei citada prescreve:

"Art. 30. É concedida aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial. da FEB, da FAB e da
Marinha. que participaram efetivamente das ope
rações de guerra e se encontrem incapacitados, sem
poder prover os próprios meios de subsistência e
não percebam qualquer importância dos cofres pú
blicos. bem como a seus herdeiros, pensão igual
à estipulada no art. 26 da Lei n" 3.765. de 4 de
maio de 1960.

Parágrafo único. Na concessão da pensâo, obser
var-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma
Lei n" 3.765, de 196IJ."

Ocorre que os órgãos administrativos interpretam
restritivamente a legislação em vigor, considerando que
os aposentados, quando beneficiários da Lei n" 4,242/63.
perdem o direito aos prove.ntos da aposentadoria ou
pensão.

Entretanto, a aposentadoria é modalidade de seguro
previdenciário, de que decorre a pensão. constituin
do-se ambas em contraprestações que respondem a con
tribuições anteriores.

Assim. cumpre corrigir a inteligência do art. 30 da
Lei n" 4.242/63. mediante aditamento, na forma que
propomo>. que tornará inequívoca a exegese do texto.

Sala das Sessões. - Álvaro Alltonio.

PROJETO DE LEI
N~ 4.316, DE 1989
(Do SI'. Paulo Sidnei)

Regulamenta o inciso I, do art. 204, da Consti·
tuição Federal, disciplinando a proteção aos deU·
cientes.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.9321f:l9.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1", É .obrigação do ~odcr Público integrar ple

name~tea socI~dade os defiCIentes. mediante educação,
asslstencla soclal e garantIa de pleno emprego.

An. 2" Os defieientes têm assegurado o direito ao
preenchimemo de pelo menos 5''i"c (cinco por cento)
dos cargos federais. cstaduais e municipais, na adminis
tração direta e indireta. sendo-lhes garantida, em caso
de co~curso, preferências para a nomeação. se aprova
dos, mdependentemente de classificação. bem como
nas promoções por antigüidade.

Art. 3" Desempregado e sem auxílio familiar que
lhe garanta a sobrevivência, o deficiente receberá dos
órgãos da seguridade social. auxílio correspol1de~te a
um salário-base.

Parágrafo único, Os órgãos da seguridade social.
nas es~e:as administrativas, promoverão a habilitação
e reabIlItação dos deficientes. cumprindo o disposto
no Item T, do art. 204. da Constituição.

Art. _4" A União. os Estados c os Municípios regula
mentarao. no que lhes couber, a presente lei. no prazo
de 150 (cento e cinqüenta) dias,

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 6' Revogam-se as disposiçoes em contrário,

Justificação

O problema dos deficientes precisa ser enfrentado
na sua totalidade. desde a garantia da sobrevivência
indivndual, à plenitude do acesso à educação e, princi
palmente. ao trabalho, recebendo plena assistência da
segUrIdade SOCIal, pela Unüío, 'pelos Estados c pelos
Municípios.

Talo objetivo do texto constitucional. que preten
demos regulamentar. no qJ)C tange ao item I. do -(rt
204. ,~ , .
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Com os necessários aduzimentos da Comissão de Le
gislação Social, esperamos que o presente projeto seja
aprovado pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões, . - Deputado PauTo. Sidnei.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

. CONSTITUIÇÁO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

... , 'iiTÜLO·viii.. ·· .. · .
Da Ordem Social

CAPÍTULO T
Disposição Geral

.. ····· ....·....,········· ..sEçÃ6'iv·· ..·...... ·········· .. ·.. ··
Da Assistência Social

...A;~." iõ'4.'·· 'A~' ~;Õ~~ '~~~~~~~;;;~~t~;~' ~~. 'á~~~' d~' '~~:
sistência social serão realizadas com recursos do orça
mento da seguridade social, previstos no art. 195. além
de outras fontes, c organizadas com base nas seguintes
diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, caben
do a coordenação e as normas gerais à esfera federal
e a coordenação e a execução dos respectivos programas
as esferas estadual e municipal. bem como a entidades
beneficentes e de assistência social;

PROJETO DE LEI
N? 4.317, DE 1989

(Do Sr. Geovani Borges)
Acrescenta ~ 4" ao art. 457 da Consolidaeão das

Leis do Trabalho. .
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda

ção (ADM); e de Trabalho - art. 24. rÍ.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" O art. 457, da Consolidação das Leis do Tra

balho. aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452. de 1" de
maio de 1943. passa a viger acrescido do seguinte §
4'

"'Art. 457 , , ,
..... __ , .
, § 4" A cada 5 (cinco) anos de serviço pr~~t~d~
a mesma empresa. o empregado terá direito a adi
cionaI de 5(;'0 (cinco por cento) sobre o total de
sua remuneração. a esta integrado para todos os
fins"

Art. 2'
caçtlo.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É de longa data qne os trabalhadores vinculados às
mais diversas categorias profissionais vêm reivindicando
o pagamento de adicional por tempo de serviço.

Em verdade. trata-se de benefício pecuniário assegu
rado. há muitos anos, aos servidores públicos federais.
estaduais e municipais.

O adicional. que será de percentual de cinco por
cento sobre a remuneração percebida pelo empregado,
a ela integrado para todos os efeitos. será concedido
a cada período completo de cinco anos de serviços pres
tados à mesma empresa.

Trata-sc de um estímulo e um prêmio outorgado ao
trabalhador vinculado a uma mesma entidade e.mpre
sanal e que, por nela continuar a militar, demonstra
suas qualidades e· a confiança nele depositada pelo em
pregador.

Por tratar-se de medida de justiça social. plenamente
sintonizada com o princípio constitucional da isonomia
- eis que não é admissível qne a vantagem seja assel'u
rada ao servidor pl.íblico e náo ao trabalhador subordi
nado aü regime jurídico da legislação trabalhista 
temos convicção de que a iniciativa haverá de merecer
acolhimento.

Sala das Sessões, - Deputado iGeovl'<ui !B<J>fi'ges,
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 5.452

DE 1" DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trahalho

CAPÍTULO II
Da Remuneração

........................................................ u .

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário
devido e pago diretamente pelo empregador, como con
traprestação do serviço, as gorjetas que receber.

§ I' Integram o salário, não só a importância fixa
estipulada, como também as comissões, .percentagens,
gratificações ajustadas, diárias para viagcm e abonos
pagos pelo empregador.

§ 2' Não se incluem nos salários as ajudas de custo.
assim como as diárias para viagem que não excedam
de cinqüenta por cento do salário percebido pelo empre
gado.

§ 3' Considera-se gorjeta não só a importância es
pontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como
também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente.
como adicional nas contas, a qualquer título, destinada
a distribuição aos empregados.
•••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• t- •••••••••

PROJETO DE LEI
N~ 4.321, DE 1989

(Do Sr. Ismael Wanderley)

Define a pequena propriedade rural, para ós efei.
tos do art. 5', inciso XXVI, da Constituição Federal.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.334. de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Considera-se impenhorável, para pagamen

to de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
ou de quaisquer dividas tributárias, a propriedade que,
trabalhada pela famI1ia, tenha das seguintes áreas:

I - até cinqüenta hectares, na Amazônia Legal;
II - até quarenta hectares, no Nordeste;
111 - até trinta hectares. no Centro-Oeste;
IV - até vinte hectares, nas regiões Sudeste e Sul.
Parágrafo único. Considera-se família, para os fins

deste artigo, o conjunto de ascendentes. descendentes
e colaterais em qualquer grau. bem como os compa
nheiros ou companheiras ou cônjuges respectivos. que
morem na mesma gleba e não possuam qualquer outra
propriedade fundiária.

Art, 2" O Poder Público e seus diversos órgãos de
fomento, inclusive creditício e financeiro, darão priori
dade ao desenvolvimento dessas propriedades, incenti
vando o sistema cooperativo, mediante convênios, entre
a União. os Estados e os Municípios.

Art. 3" O Executivo regulamentará esta lei no pra
zo de cento e vinte dias.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Além da Lei n' 4.504, de 1964. que instituiu o "Esta
tuto da Terra", uma ampla legislação. configurada nos·
Decretos n"s 59.428, de 1966 e 63.058. de 1968, disci
plina a matéria relativa à caracterização da pequena
propriedade, adotando um complexo sistema de módu
los. de extrema variabilidade.

Convém. para a efetiva aplicação do disposto no item
XXVI do art 5' da Constituição, atender às peculia
ridades do desenvolvimento regional. tradicionalmente
expressas na clássica definição das nossas regiões natu
rais, cada qual. do ponto de vista fundiário, com caracte
rísticas próprias de ocupação. cultivo c integração eco
nômica.

Por isso mesmo procuramos defini-Ia, no presente
projeto, pela respectiva área. explorada por uma famma
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extensa. sem outra propriedade fundiária, aquela que,
pelas suas dimensões, conforme a região fisiográfica,
mereça os benefícios da impenhorabilidade, como de
corrência da sua atividade prodntiva, inclusive do ponto
de vista tributário.

Sala das Sessões. . - Deputado Ismael Wanderley,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
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 estrangciros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

XXVI - reconhecimento. das convenções e acordos
coletivos de trabalho;

LEI N' 4.504
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispôe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras
providências.

DECRETO N" 59.428
DE 27 DE OUTUBRO DE. 1966

Re~ulamenta os Capítulos I e II do Título 11,
o Capítulo n do Títnlo IlI, e os arts. 81, 82, 83.
91, 109, lU, U4, U5, e 126 da Lei n' 4.504, de
30 de novembro de 1964; o art. 22 do Decreto n'
22.239. de 19 de dezembro de 1932, e os arts. 9,
10, li, 12, 22 e 23 da Lei n' 4.947, de 6 de abril
de 1966.

DECRETO N" 63.058
DE 30 DE JULHO DE 1968

Regnlameuta o art. 65 e sens parágrafos da Lei
n' 4.504, de 30 de novembro de 1964, combinado
com o art. 11 do Decl'eto·Lei n" 57, de 18 de novem·
bro de 1966.

PROJETO DE LEI
N" 4.329, DE 1989

(Do Sr. José Teixeira)

Dispõe sobre a aplicação dos recursos repassados
pela União, aos Estados, aos Municípios, aos Terri·
tórios e ao Distrito Federal, em decorrência de con
vênios, acordos, delegações e ontros instrumentos,

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM): de Serviço Público: e de Fmanças
- art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os convênios, acordos. delegações e quais-

, quer outros instrumentos jurídicos celebrados para re
passe de recursos federais. sem retorno, aos Estados,
Municípios. Territórios e Distrito Federal, incluirão a
programação de desembolso dos recursos a serem repas
sados e o correspondente plano de aplicação.

§ l' O plano de aplicação de que trata o capnt de~tc
artigo conterá o cronograma fisico-financeiro dos proJe
tos;; atividades aos quais se destinam os recursos. com
a descrição das etapas a serem descnvolvidas e respec
tivos valores.
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§ 2" A programação de desembolso conterá, no mí
nimo, duas parcelas e poderá ser alterada, por solici
tação de uma das partes. de sorte que fique assegurado,
em qualquer hipótese, o prazo de aplicação estipulado
no art. 3' desta lei.

Art. 2" Os recursos repassados em conformidade
com a programação de desembolso prevista no artigo
anterior, serão obrigatoriamente creditados c mantidos
em conta vinculada no Banco do Brasil S/A. sendo
facultadas operações financeiras de curto prazo com
a finalidade de resguardar o valor real dos recursos.

Parágrafo único. O resultado das operações finan
ceiras mencionadas no caput deste artigo será obrigato
riamente creditado na conta vinculada original.

Art. 3' Os recursos creditados na conta vinculada.
inclusive os resultados de operações financeiras, serão
aplicados pelo órgão executor. em conformidade com
o plano de aplicação mencionado no art. I" desta lei.
no prazo de trinta dias após a data do crédito original.

Art. 4' O não cumprimento do dispositivo cons
tante do artigo anterior torna sem .efeito, automatica
mente, sem qualquer formalidade. o instrumento jurí
dico celebrado entre as partes e implica a reversão.
ao órgão repassador. dos recursos, no prazo de quinze
dias a contar do último dia para aplicação da última
parcela liberada, do total dos créditos já efetuados na
conta vinculada, inclusive o resultado das operações
financeiras.

Parágrafo único. No caso de a devolução prevista
no caput deste artigo não ser efetuada, o órgão repas
sador comunicará o fato ao Ministério da Fazenda. que
deduzirá". do primeiro repasse do correspondente Fundo
de Participação, o total de recursos creditados ao Esta
do, Município. Território ou Distrito Federal. devida
mente atualizados pelos índices oficiais de correção mo
netária.

Art. 5" Cada parcela constante do plano de aplica
ção referido no art. I" desta lei, será objeto de prestação
de contas ao órgão repassador, a ser encaminhada no
prazo de quinze dias a contar do último dia prevista
no art. 3'·' para aplicação dos recursos.

Parágrafo único. A liberação de uma parcela depen
de da aprovação de prcstação de contas da parecia ante
rior.

Art. 6" O plano de aplicaçüo a que se refere o
art. I" desta lei será obrigatoriamente publicado noDiá
rio Oficial da União e no órgão de divulgaçáo oficial
do Estado, do Município ou do Distrito Federal.

Parágrafo único. Os órgãos de divulgação oficial
do Estado. Municipio ou Distrito Federal divulgarão
informações wbre o recebimento das parcelas previstas
no plano de aplicação.

Ar!. 7" Os instrumentos jurídicos referidos nu art.
I" celebrados anteriormente e ainda vigentes, serão ob
jeto de adaptação aos dispositivos desta lei. ficando
sustados todos os repasses a eles relativos, até que csta
exigência seja satisfeita.

Ar!. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 9" Revogam-se as disposições em contn\rio.

Justificação

As transferências de recursos financeiros efetuadas
pela União para os Estados. Municipios e o Distrito
Federal. em decorrência de convênios e outros instru
mentos, têm tido freqentemente, aplicação desviada de
sua finalidade. sendo, muitas vezes, utilizados para a
cobertura de folhas de pagamento. em razão de dificul
dades financeiras locais, em particular nos casos de exis
tência do chamado "caixa único" _Em conscqência. re
cursos novos são requeridos e, sucessivamente, libera
dos para um mesmo projeto, sem que sejam realizados
os serviços e obras correspondentes. Daí. por exemplo.
a existência de muitas obras paralisadas, apesar de j~i

terem recebido recursos suficientes para o seu término.
conforme a programação inicial.

O presente projeto de lei tem o objetivo de eliminar
os inconvenientes mencionados acima. estabelecendo
mecanismos que permitam um controle mais rigido e
uma transparência maior na aplicação de recursos publi
coso Assim. estamos propondo que os repasses decor
rentes de convênios e outros instrumentos sejam vincn
lados a contas especificas no Banco do Brasil. a fim
de garantir o cumprimento do pIano de aplicação de
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recursos. Por outro ,lado, estamos prevendo sanções
para o caso de os recursos seren, desviados de seu obje
tivo.

Os instrumentos celebrados anteriormente e ainda
vigentes seráo objeto de adaptação aos dispositIvoS des
ta lei, ficando sustados os repasses a eles relativos" até
cumprida esta exigência.

,Sala 'da Comissão, 28 de de 1989. - José
Teixeira, Deputado Federal.

PROJETÓDE LEI
.N' 4.331,DE 1989

(Do Sr., Lé~i~ Sathler)

Dispõe sóbrea inclusão de "Noções de Eéologia"
"nos prograinas'dê ensino de l"é'2'graus:

, (Apense-seao Projeto de Lein'3.695, de 1989.)
"0 Congresso Nacional decreta: ' , , ,
'Art.. p.' Fic'il·inclôídâ' CoIIio;'matéiHí .curricular nos

programas de enSinó'de P'e 2' gnius;'''No~õêsdeEcolo-
gia'': ' • ,. '.'

Art: 2'> 'A matéria dei:jue t~ata o artigo anterior
será ministrada como parte'inregranteda progra.iÍIação
das disciplinas, correlatas' à Eéologia, não consiituindo
uma disciplina' isolada-e' obdgatâfia,

Art.' 3: Q ~oder Executtvó.;:i\tt~v~s__c1e~S;;!!.·.Q.rg@:.
competente; 'regul:rment:irá'esta' lei lío'pf.azo-:-de 60(seSC
senta) dias;'contadosapartirdasuª vigêilcia: . ,'.

Arí: '4"Esta lei-entra em vig1:Jrfía'óata'de 'soá públí-
cação.··· .' " " .... ' do'"

Art. 5' Rev6gam~sê asdispóslçáésért-cc6nirári~.
júsiiri~~çã;' ....-

Desde que o homeni'neolítico~começou a 'derrubar
ou queimar' a ,floresta para, aproveitar o espaço com
a sua agricultura,ou seusanimáis;'oseu melo ambiente
começou a se modificar.

As alterações, a princípio lentas,àêelet'aram-se e
agravarqm,se quando aumentou--a densidàde das popu
laçõesbumanas" e cresceu a efiCiência;dos' meios de
desmatamento para plantar ecriarc'

Alterações do 5010, da flora e' da fauna estabelece,
ram-se aos ,poucos, ao mesmo tempo em que o' uso
.maciço de fertilizantes muitas vezes propiciava o desen
volvimento de parasitas e revolucionava, os' ecossiste
mas.

A descoberta de modernos inseticidas orgânicos, se
por um lado livrou a agricultura, imediatamente; de

. certas pragas, criou, também, sérias complicações am
bientais, poluindo solos e águas. O desenvolvimento
industrialeontribuiu muito para a poluição geral, conta
minando com seus resíduos o ar, os cursos de água,
e o oceapo. _

O DDT, que se aplica apouco maisçle um quarto
de século, já se encontra nas tecidos dos animais, extin
guindo algumas espécies; os agentes desfolhantes, abu

I sivamente empregados, têm destruídoa vida em largas
, áreas:
I As grandes cidades constituem hoje ecossistemas por
I assim dizer totalmente artificiais, tamanhas as altera
ções que as condições de vida introduziram e tão grande

i a poluição atmosférica, seja com fumaça de todos os
tipos, seja com os produtos das reáções fotoquímicas

I desenvolvidas 'nas imensas quantidades' de petróleo e
I outros combustíveis que se desprendem dosmotores,
sem falar em muitos aditivos e produtos, corno os deter

I gentes, que o conforto reclama, nem sempre empre
I gados, sensatamente.

A poluição' é hoje um dos temas maisbaiidos pelos
cientistas que se preocupam com o futuro da huma, '
nidade.

É preciso despertar.a consciência dos homens, sobre
tudo das novas gerações, quanto aos efeitos deletérios

ido próprio homem sobre o ambiente e a natureza em
geral, e a progressiva e rápida degradação da paisagem
que O cerca, preservando ambientes naturais ou recons'

I(ruindo-os na medida do possível, despoluindo-os, con
ciliando, enfim, os interesses imediatos do progresso

I com os ideais de uma vida mais saudável, em ambiente
'mais puro.
i Em tüdo isso a ecologia representa função primordial,
que tende a ampliar-se cada vez maiS.

Pouco adianta a criação de parques nacionais, esta
Ições ecológicas, áreas de proteção ambiental; se não
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houver uma verdadeiraconscientitação da população,
a níveis nacional e internacional, para a sua utilização
sem efeitos destrutivos.. '

E a escola, mais do qúe qualquer outra instituição,
é o veículo por excelência a ser acionado nessa' tomada
de consciência e adoção de novos métodos de relaciol]a-
menta do ser humano com a natureza. .

Este é, pois, o objetivo do projeto de lei que ora
submetemos à deliberação dÇl Congresso Nacional, para
o qual esperamos contar com o indispensável apoio
dos nossos dignos Pares. .

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1989. - Depu
tado Lézio Sathler.

PROjETO DE LEI
l'Íl" 4.332,,:DI): 1989"

(Do·S,-. ~el.ton Friedrich)-

Dispõe sobre a concessão: de. incentivos fiscais às,
prefeituras,nascondições qÍJ.e-.es"ecifica'.~"'",

{Apense,se aoProjeiode Lei n?2.035, de1989.)

O Congresso Naéi<mâldecreta: " ,,', '
, Ãr!.' l' 'Picam'isentos 'do 1mposio sobre Produtos

Iúdustrializado'sos equipamentos, máquinase veículos,
bem como os acessórios, sobressalentes e ferramentas
qll.e ~ç'?IPpahh~m'_d~~slíens;quànél?adquiridos' por
prefelluras municip~ls; desde qü~ destinados ao uso
pn5;p~io. ',' 'r. ", ." • .' ',' '. " ',' , ".' ,

Paragrafo umco. A'partlrde l' de Janelfo de 1990
até'l995, a 'isençãoprevisia no caputdeste artigo ficará
transformada' em redução de50 (Cinqüenta por cento)
do imposto, " ,., , , '

, Art. 2' Para os efeitos dêsta lei, são asseguradas
a manutenção e a utilização dos créditos reiatlvosá
matérias-primas, produto's intermediários e maierial de
embalagem, efetivamente ,empregados na industriali
zação dos bensreferidos na artigo, ariterior. .
, Ar!. 3' Averificação de fraude na aplicação do ait.
l' impedirá a prefeitura de usufruir o benefício ali meIl
cionado; além de sujeitá,la ,às penalidades previstas ná
legislação em vigor.

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 5' Revogam-se as disposições em contrárlo.

Justificação

Estamos submetendo à apreciação dos pares congres
sistas proposta que dispensa as prefeituras municipais
do pagamento do Imposto sobre Produtos Industria
lizados (IPI), na aquisição de veículos, máquinas e equi
pamentos, como também dos acessórios, sobressalentes
e ferramentas que acompanham esses bens. O benefício
fiscal fica condicionado ao oifetivo uso desses bens pelas
prefeituras, no desempenho de suas funções, sob pena
de virem a sofrer as penalidades previstas na legislação
em vigor.

Em observância ao que dispõe a Lei, ,das Diretrizes
Orçamentárias (Lei n' 7,800, de 10 de julho de 1989),
no sentido de isenções e incentivos fiscais serem redu
zidos em, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) em
relação ao montante estimado para 1989" o projeto pre
vê que a isenção alvitrada se transforme, a partir de
l' de janeiro de 1990, em redução de 50% (Cinqüenta
por cento) do IPI, até 1995.

'Não obstarite a Constituição de 1988 ter estabelecido
uma partilha mais justa das receitas públicas, não se
pode negar que as prcfeituras municipais passam por
grandes dificuldades financeiras, com a quase totalidade
sem condições de dar aos munícipes o atendimento ade
quado de seus principais anseios, tradu'zido em obras
públicas, saneamerito básico e serviços de saúde e edu
cação. A aquisição de máquinas e equipamentos, nessas
condições, inviabiliza-se diante dos preços sobremaneF
ra aumentados pela incidência do' IPI.

A perda de arrecadação do imposto, pela ,isenção
tributária proposta, será mais do que compensada, se
considerados o alcance e os resultados sociais da pre
sente iniciativa.

Sala das Sessões, de de 1939. - Deputado Nelton
JFriedridt.
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LEGiSLAÇÃO CITADA, ~NEXADA
PELACOORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.800,
DE 10 DE JULHO DE 1989

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
ano de 1990 e dá outras providências.

PROJETO DE LEI
N' 4333, DE 1989

(Da SI'" Raquel CâiJdido)'

,'Dispõe'sob-"e apmfissão·de· Empregado Domés
tico, prevê,novosdireitos,_criaca 'categoria de Em
pregador Doméstico ,e .dá,outras,providências;

(Apense,se·ao·Projeto de'Lein'·L163;de 1988.)

" b CongressoNacióIiàl'decretll:"'''''''''' " ,
Aá: l' 'Aó'einprégàdo' líome~Íico, assinr cQnslÇje:

radá aquele que 'presta serviçós de natúreza iião éven
, túale de finalidadenãÓ lucrat\va'" pessoá.ouã famÍlia,
,no 'âmbito residenciafdestás: apfica-se ó'dispôs!? nesta

lei. , .. :; o',.' .... ,c"" ".'>-

Átt. 2' Considera:sé"enijí:regâoor'aomésÜêoapes-

,~~:stit~~nia.q~e!~~i~~.~::~.~:~~::~~I~\ç,~~'~7~~~g~!!0.,
Art. 3' Para admissao ao einl>rego, deverá o em

pregado doméstico'apresentar::....· " -," ":- -c " ','

.' I-Carteira 'de Trabalho é'Previdência·SoCial;. ".,'
II - Atestado de SaudêsúbséTiF6pôr'àuForldâdemé

dica responsável OÚ acriíéiio do'empregadoi::: .. '.: •
, Art. 4' Ao empregado doméstico sâo.assegurados

os seguintes direitos:' ," ''', . ': ... :';:'
I - Salário míniíno; fixado em lei, nacionahnente

unificado,' capaz" 'de atenderas' síias:nece'ssidades'
vitais básicas, e'às de suá fàmUia êomo moradia, áilmeií~ ,
tação, educação, satldé; làiei, véstúâriô,'liigi~"íe\trans-"
portee previdência sÓcial, co~:reat~sies periódic§sJilêe
lhe' preservem o 'poder aqUIsItIvo, sendo' veda.<!nsua
vinculação para qualquerfim; /

II - Irredutioilidade de salário salvó o· dispostá em
convenção ou acordo coletivo; " " , ','
,',' III- Duração 'do,trabalhonormàlnão superior a
8 horas diárias e quarenta e quatro (44) horàs semanais,
facultada a compensação de horários e a redução de
jornada, mediante acordo'ou convenção,coletiva ôe trà~
balho;' .,

IV - Remuneração dos serviços extraordinários sue
perior, no mínimo, em 50% a da hora norinal;

V.-,-- Remuneração do ·trabalho noturno superior à
do diurno em percentual mínimo de 20%, compreen
dido entre o horário de 22 às 5 horas;

VI - Repouso semanal remunerado, preferencial
mente aos domingos e com regulamentação prevista
na Lei n' 605 de 5 de janeiro de 1949, é Decreto o'
27.048 de 12 de agosto de 1949;

VII -Décimo terceiro salário com base na remune
ração integral 'ou no valor da aposenta<;loria, e com
regulamentação previstanaLein'4.090 de 13 de julho
de 1962; Lei ri' 4.749 de 12 de ágosto de 1965;Decreto
n"57.155 de3 de novembro de 1965; Decreto-lei n'
1.695 de 18 de setembro de 1979; e Decreto n' 63,912
de 26 de dezembro d, 1968;,

VIII - Férias anuais de 30, dias, remunerada pelo
menos 1/3 a mais do que o salário normal e com regula
mentaçãq prevista pelo Capítulo IV da CLT;

IX-Licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duraçào de cento e vinte dias;
X~Licença-paternidade, com duraçáo mínima de

cinco dias, sem prejuízo do emprego e do salário;
XI - Aviso Prévio proporcional ao tempo de serviço,

sendo no mínimo de 30 (trinta) dias, com regulamen
tação prevista nos arts. 4a7 a 492 da CLT;

XII - Fundo de Garantia do Tempo de'Serviço, nos
termos da Lei n' 5.107 dé 13 de setembro de 1964;

XIII - Vale-traosporte, nos termos da Lei n" 7.418
de 16 de dezembro de 1935;

XIV - Seguro·desemprego nos termos do Decreto·
lei n' 2.284 de 10 de març? de 1986; Decreto n' 92.608
de 30 de abril de 1986;

Parágrafo único. O controle de jornada de trabalho
será feito pela anotação em livro de ponto.
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Art. 5" Ao empregado doméstico são asseguradas
as seguintes vantagens:

I - Alimentação completa durante toda a jornada
de trabalho;

II - Nos casos em que o contrato de trabalho. ou
acordo. estipularem a permanência integral no local
de trabalho. terá moradia. ou padrões mínimos estabe
lecidos na legislação em vigor;

III - Além das vantagens estabelecidas nos incisos
anteriores. outras poderãõ ser acordadas tais como: ves
tuário e assistencia integral.

Art. 6" Terão direito os empregados domésticos
aos seguintes benefícios e serviços da Previdência So
clál:

a) - aposentadoria por invalidez;
b) - aposentadoria por idade;
c) - aposentadoria por tempo de serviço;
d) - auxílio-doença;
e) - auxílio-natalidade;
O - salário-famI1ia;
g) -,abono de permanência em serviço;
h) -pecúlio;
i) - assistência médica e odontológica;
j) - assistência farmacêutica;
I) - serviço social;
m) - acidente de trabalho
Aos seus dependentes são assegurados os seguintes

benefícios e serviços:
a) auxílio funeral e desemprego;
b) pensão;
c) pecúlio;
d) auxílio por reclusão do empregado;
e) assistência médica e odontológica;
O assistência farmacêutica;
g) serviço social. .
Art. 7" Ao empregador doméstico são assegurados

os seguintes benefícios:
I -dedução, para fins de Imposto de Renda. em

cada exercício fiscal do percentual de 5% a título de
despesas de moradia, realizadas com o empregado do
méstico e sobre os salários pagos;
I1-as deduções previstas na alínea anterior poderão

ser cumulativas, não excedendo o total dedutível de
7,5%.

Art. 8" O empregador doméstico tcrá dircito ao
Aviso Prévio de 30 dias, trabalhando ou indenizado
por ocasião do pedido de dispensa do empregado do
méstico.

Art. 9" Os recursos para custeio do plano das pres
tações das contribuições do art. 6", inclusive salário
família, salário-maternidade e acidente de trabalho a
serem recolhidas pelo empregador sobre o valor ano
tado em Carteira de Trabalho e Previdência Social será
de:

1-11% do empregador;
11 -8,5% do empregado doméstico.
Parágrafo único. A falta de recolhimento na época

própria, das contribuições previstas neste artigo, sujei
tará o responsável ao pagamento do juro illoratório
de 1% ao mês, além da multa variável de 10% a 50%
do valor do débito.

Art. 10. Ao empregador doméstico são assegura
dos as seguintes vantagens:

I -facilidade de obtenção de referências do candi
dato ao emprego;

11 - manutenção do empregado em boas condições
de saúde, em contrapartida às contribuições pagas;

111 - integração no mercado de trabalho, pela dupla
proposição empregador-empregado doméstico, com to
dos os benefícios desta relação e seu desenvolvimento.

Art. 11. Aplica-se ao empregado doméstico e res
pectivo empregador, no que couber, todas as dispo
sições que regem e disciplinam as relações de trabalho
da Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação
Complementar.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Inauguramos uma nova era constitucional - a des
peito de todas as pressões - e com a nova Carta Magna
que, se não é a que .desejamos, é no entanto, a possível,
a que está escrita e o que devemos cumprir e aper
feiçoar.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Embora com imperfeições. a Constituição de 1988
tem um perfil nitidamente progressista e contém gran
des avanços. inclusive, nas questões trabalhistas e so
ciais. Carece no entanto de extensa legislação ordinária
e regulamentadora. sendo. é verdade, auto-aplicável
em muitos pontos importantes.

Dentre os aspectos a serem complementados por lei,
está a questão crucial dos empregados doméstlcos. que
obtiveram substanciais conquistas, embora não todas
que legitimamente aspiravam.

Até o evento da nova Constituição, os únicos direitos·
trabalhistas existentes eram as férias de 20 dias. a car
teira profissional assinada e o desconto previdenciário.
Agora, alargou-se o leque de conquistas justas e legíti
mas, que virão profissionalizar funções da maior utili
dade e importância em nossa sociedade.

Outro aperfeiçoamento que introduzimos, c que nos
parece da mais oportuna utilidade. é a criação da figura
do empregador doméstico. com seus direitos e vanta
gens, entre elas a dedução para o Imposto de Renda
de porcentagens legais nos itens - alimentação, vestuá
rio e moradia. Substituímos o inconveniente. difícil e
antipático critério de desco·nto no salário do empregado,
pelo estimulante incentivo fiscal. Parece-nos de extrema
justiça esses dispositivos. uma vez que os empregados
domésticos não têm carga horária estipulada e são poli
valentes. podendo ser requisitados a qualquer momento
para funções diversas, sem por isso ganharem um per
centual em horas extras.

Como qualquer trabalhador urbano, o empregado
doméstico deverá ter direitos e vantagens assegurados
por lei. A profissão devidamente regulamentada, será
equilibrada no mercado de trabalho dentro dos padrões
desejáveis a todos os trabalhadores.

Com isto, harillonizam-se as relações empregador
empregado doméstico e ganham os segmentos da socie
dade, com a utilização de mão de obra valiosa e indis
pensável num País como o nosso. sem infra-estrutura
doméstica adequada ao desenvolvimento.

Sala das Sessões. - Deputada Raquel Cândido

LEGISLAÇÃO CITADA, E ANEXADA
PELO AUTOR

DECRETO-LEI N" 5.452.
DE 1" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trahalho

TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela

do Trabalho

CAPÍTULO IV
(De acordo com o Decre'to-Iei n' 1.535. 13:4/77)

Das Férias Anuais

SEÇÃO I
Do direito a férias e da sua duração

Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente
ao gozo de um período de férias. sem prejuizo da remu
neração.

Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses
de vigência do contrato de trabalho. o empregado terá
direito a férias, na seguinte proporção:

1-30 (trinta) dias corridos, quando não houver fal
tado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

IT -24 (vinte c quatro) dias corridos quando houver
tido 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III-18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido
de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV -12 (doze) dias corridos, quando houver tido
de 44 (vinte e quatro) a 32 (tlinta e duas) faltas.

§ 1" É vedado descontar, do período de férias, as
faltas do empregado ao serviço.

§ 2' O período das férias será computado. para to
dos os efeitos. como tempo de serviço.

Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, pa
ra os efeitos do artigo anterior, a ausência do empre
gado:

I - nos casos referidos no art. 473
n -durante o licenciamento compulsório da empre

gada por motivo de maternidade ou aborto n:io crimi-
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noso. observados os requisitos para percepção do salã
rio-maternidade custeado pela Previdência Social.

III - por motivo de acidente de trabalho ou dc fato
que propicie concessão de auxl1io-docnça pela Previ
dência Social. excetuada a hipótese do inciso IV do
Art. 133;

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como
tal a que não tiver determinado o desconto d,) corres
pondente salário;

V - durante a suspensão preventiva para responder
inquérito administrativo, quando for impronunciado ou
absolvido.

VI - nos dias em que não tenha havido serviço. salvo
na hipótese do inciso III do art. 133.

Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresen
tação do empregado para serviço militar obrigatório
será computado no período aquisitivo, desde que ele
compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa)
dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

Art. 133. Não terá direito a férias o empregado
que. no curso do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e não for readmitido dentro
dos 60 (sessenta) dias subseqüentes à sua saída;

11 - permanecer em gozo de licença. com percepção
de salários, por mais de 30 (trinta) dias;

III - deixar de trabalhar. com percepção do salário,
por mais de 30 (trinta) dias em virtude de pa;alisação
parcial ou total dos serviços da empresa.

IV - tiver percebido da Previdência Social presta
ções de acidentes de trabalho ou de auxUio-do"nça por
mais de 6 (seis) meses, embora descontinuo.

S 1" A interrupção da prestação de serviços deveni
ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência So
cial.

§ 2" Iniciar-sc-á o decurso dc novo período aqui
sitivo quando o empregado. após o implemento de qual
quer das condições previstas neste artigo. retornar ao
serviço.

TÍTULO IV
Contrato Iudividual do Trabalho

CAPÍTULO VI
Do Aviso Prévio

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a patte
que, sem justo motivo, quiserrescindir o contrato, deve
rá avisar a: outra da sua resolução, eom a antecedência
mínima de:

1-8 (oito) dias, se o pagamento for efetuado, por
semana ou tempo inferior;

n - 30 (trinta) dias aos que perceberem por quinzena
ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de
serviço na empresa.

§ l' A falta do aviso prévio por parte do empre
gador dá ao empregado o direito aos salários correspon
dentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço.

§ 2' A falta de aviso prévio por parte do empregado
dá ao empregador o direito de descontar os salários
correspondentes ao prazo respectivo.

§ 3' Em se tratando de salário pago na base de
tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anterio
res, será feito de acordo com a média dos úllimos 12
(doze) mcses de serviço.

Art. 488. O horário normal de trabalho do empre
gado, durante o prazo do aviso, e se a resch;ão tiver
sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2
(duas) horas diárias. sem prejuízo do salário integral.

Empregado Rural: 1 dia por semana. Lei n" 5.885i73,
art 15.

Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se
efetiva depois de expirado o respectivo prazo. mas.
se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu
termo. à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsi
deração.

Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração
ou continuando a prestação depois de expirado o prazo.
o contrato continuará a vigorar. como se o aviso prévio
não tivesse sido dado.

Art. 490. O empregador que, durante o prazo do
aviso prévio dado ao elnpregado, praticar ato que justi·



Dezembro de 1989

fique a rescisão imediata do contrato. sujeita-se ao paga
mento da remuneração correspondente ao prazo do re
ferido aviso. sem prejuízo da indenização que for de
vida.

Art. 491. O empregado que. durante o prazo do
aviso prévio. cometer qualquer das faltas consideradas
pela lei como justas para a rescisão. perde o direito
ao restante do respectivo prazo.

CAPÍTULO VI
I

Da estabilidade

Art. 4':12. O empregado que contar mais de lO (dez)
anos de scrviço na mcsma empresa não poderá ser des
pedido senão por motivo de falta grave ou circunstância
de força-maior. devidamente comprovadas.

Parágrafo único. Considera-se como de serviço to
do o tempo em que o empregado esteja à disposição
do empregador.

LEI N' 605. DE 5 DE JANEIRO DE 1949

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário. nos dias feriados civis e
religiosos.

O Presidente da República.
Faço ,aber que o Congresso Nacional decreta c cu

sanciono a seguinte lei:
Art. l' Todo empregado tem direito ao repouso

semanal remunerado de vinte e quatro horas mnseeu
tivas, preferentemente aOs domingos e. nos limites das
exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos. de acordo com a tradição local.

Art. 2" Entre os empregados a quc se refere esta
lei, incluem-se os trabalhadores rurais. salvo os que
operem em qualquer regime de parceria, meação. ou
forma semelhante de participação na produção.

- V. Lei n" 5.889. de 8 de junho de 1973 (DO
11-6-1973) e seu regulamento, aprovado pelo Decreto
n" 73.626. de 12 de fevereiro de 1974.

Art. 3" O regime desta lei será extensivo àqueles
que. sob forma autônoma, trabalhem agrupados. por
intermédio de Sindicato, Caixa Portuária. ou entidade
congênere. A remuneração do repouso obrigatório.
nesse caso. consistirá no acrécimo de um 1/6 (um sexto)
calculado sobre os salários efetivamente percebidos pe
lo trabalhador e paga juntamente com os mesmos.

Art. 4" É devido o repouso semanal remunerado.
nos termos desta lei. aos trabalhadores das autarquias
e de empresas industriais, ou sob administração da
União. dos estados e dos municípios ou incorporados
nos seus patrimônios, que não estejam subordinados
ao regime do funcionalismo público,

Art. 5' Esta lei não se aplica às seguintes pessoas:
a) aos empregados domésticos, assim considerados.

de modo geral. os que prestem serviço de natureza
não econômica a pessoa ou a família no âmhito residen
cial destas;

b) aos funcionários públicos da União. dos estados
e dos municípios e aos respectivos extranumerários em
serviço nas próprias repartições;

c) aos servidores de autarquias paraestatais, desde
que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho
que lhes assegure situação análoga a dos funcionários
públicos,

Parágrafo único..São exigências técnicas. para os
efeitos desta lei. as que pelas condições peculiares às
atividades da empresa. ou em razão do interesse públi
co, tornem indispensável a continuidade do serviço.

Art. 6' Não será devida a remuneração quando,
sem motivo injustificado. o empregado não tiver traba
lhado durante toda a semana anterior, cumprindo inte
gralmente o seu horário de trabalho.

§ l' São motivos justificados:
a) os previstos no art. 473 c seu parágrafo único da

Consolidação das L.eis do Trabalho;
- Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 473. O empregado poderá dei;çar de compa

recer ao serviço sem prejuizo do salário:
I - até 2 (dois) dias consecutivos. em caso c1e faleci

mento do cônjuge, ascendente. descendente, irmão ou
pessoa que. declarada em sua cartcira de trabalho e
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previdência social, viva sob sua dependência econô
mica;

IT - até 3 (três) dias consecutivos. em virtude de
casamento;

ITI - por um dia. em caso de nascimento de filho.
no decorrer da primeira semana;

IV - por um dia em cada 12 (doze) meses ele traba
lho. em caso doação voluntária de sangue devidamente
comprovada;

V -até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o
fim de se alistar eleitor. nos termos da lei respectiva.

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir
as exigências do Serviço Militar referidas na letra e
do art. 65 da Lei n" 4.375. de 17 de agosto de 1964
(Lei do Serviço Militar).
.................. . .

Art. 822. As testemunhas não poderão sofrer pelas
faltas ao serviço ocasionadas pelo seu comparecimento
para depor como testcmunha.

Código de Processo Civil. art. 419. parágrafo único:

'"O depoimento prestado em juízo é con:;iderado
serviço público. A testemunha. quando sujeita ao
regime da legislação trabalhista. não sofre. por
comparecer à audiência. perda de salário nem des
conto no tempo de serviço."

b) a ausência do empregado. devidamente justifica
da. a critério da administração do estabelecimento;

c) a paralisação do serviço nos dias em que. por con
veniência do empregador. não tenha havido trabalho:

d) a ausência do empregado, até trés dias consecu
tivos, em virtude do seu casamento;

e) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre
acidente do trabalho;

f) a doença do empregado. devidamente comprova
da.

'"lU - atestar, no setor de sua atividade profis
sional, estados mórbidos e outros, inclllsive para
justificação de faltas ao emprego."

§ 2" A doença será comprovada mediante atestado
de médico da instituiçãO de previdência social a que
estiverfiliado o empregado. e, na falta deste e sucessiva
mente. de médico do Serviço Social do Comércio ou
da Industria: de médico da empresa ou por ela desig
"nado; de médico a serviço de repartição federal. esta
dual ou municipal. incumbida de assuntos de higiene
ou de saúde pública; ou não existindo estes, na locali
dade em que trabalhar. de médico de sua escolha.

- Redação do § 2" de acordo com a Lei n" 2.761
de 26 de abril de 1956 (00 4-5-1956).

- V. art. 32 da CLPS.
§ 3'! Nas empresas em que vigorar regime de traba

lho reduzido. a freqüência exigida corresponderá ao
número de dias em que o empregado tiver de trabalhar.

Art. 7" A remuneração do repouso semanal corres
pon- derá:

a) para os que trabalham por dia. semana. quinzena
ou mês. à de um dia de serviço, computadas as horas
extraordinárias habitualmcnte prestadas;

b) para os que trabalham por hora, à sua jorn'ada
normal de trabalho. computadas as horas cxtrardmárias
habitualmente prestadas;

- Nova redação das alíneas a e b dada pela Lei
n'i 7.415. de 9 de dezembro de 1985 (DO 10-12-1985).

e) para os que trabalham por tarefa oU·lpeça. o
equivalente ao salário correspondente às tarefas ou pe
ças feitas durante a semana, no horário normal de traba
lho. dividido pelos dias de serviço efetivamente presta
dos ao empregador;

d) para o empregado em domicílio, o equivalente
ao quociente da .divisão por 6 (seis) da importância
total da sua produção na semana.

§.1" Os empregados cujos salários não sofram des
contos por motivo de feriados civis ou religiosos são
considerados já remunerados nesses mesmos dias de
repouso. conquanto tenham à remuneração do minieal.

§ 2" Consideram-se já remunerados os dias de re
pouso semanal do empregado mensalista ou quinze
nalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou
cujos descontos por falta sejam efetuados na base do
número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze)
diárias. respcctivamentc.

Art. 8" Excetuados os casos em que a execução do
serviço for imposta pelas exigências técnicas das emprc-
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sas é vedado ótrabálho em dias feriados. civis c rel(gio
sos. garantida. entretanto. aos empregados a remune
ração rcspectiva, observados os dispositivos dos arts.
6'! e 7" desta lei. .

Art. 9" Nas atividades em que não for possível. em
virtude das exigências técnicas das empresas. 8 suspen
são do trabalho. nos dias feriados civis e religiosos.
a remuneração scrá paga em dobro. salvo se o empre
gador determinar outro dia de folga.

Ar!. 10. Na verificação das exigências técnicas a
que se referem os artigos anteriores. ter-se-ao em vista
as de ordem econômica. permanentes ou ocasionais.
bem como as peculiaridades locais

Parágrafo único. O Poder Executivo, em decreto
especial ou no regulamento que expedir para fi,;! execu
ção desta lei. definirá as mesmas exigências c especi
fIcará. tanto quanto possível. as empresas a elas sujeitas.
ficando desde já incluídas entre elas as de serviços públi
cos e de transporte.

Art. 11. São feriados civis os declarados em lei fe
deral. Sáo feriados religiosos os dias de guarda. decla
rados em lei mnnicipal. de acord" com a tradi,;ão local
e em número não superior a quatro. neste incluida a
Sexta-feira da Paixão.

- Redação de acordo com o Decreto-lei n" 86. de
27 de dezembro de 1966 (DO 28-12- I966).

Ar!. 12. Salvo no que entende com as institllições
públicas referidas no art. 4·!. as infrações ao disposto
nesta lei serão punidas. segundo o caráter e a gravidade.
com a multa de cem a cinco mil cruzeiros.

- O Decreto n' 57.146. de 1" de novembro de 1956.
aumentou os valores mínimo e m<Íximo da multa aqui
prevista para setenta vezes maior (7 a 35 cruzeiros (DO
4-11-1965).

Ar!. 13. Serão originalmente competentes. para a
imposição das multas de que trata a presente lei. os
delegados regionais do Ministério do Trabalho c, nos
estados, onde houver delegação de atribuições. a autori-
dade delegada. .

- Redação com fundamento nas Leis 11" 4.589.
de 1l.-12-1964; n" 4.923. de 23-12-1965; Decreto n"
69,014, de 4-R-1971 e Lei n' 5.889. de 8 de junho de
1975.

Art. 14. A fiscalização da execução da presente lei.
o processo de autuação dos seus infratores. os recursos
e a cobrança das multas regcr-se-ão pelo disposto no
Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 15. A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 5 de janeiro de 1949: 123" da Indepen

dência e 61" da República. - EURICO G. DUTRA
- Adroaldo Mesquita da Costa - Silvio de Noronha
- Canrobert P. da Costa - Raul Fernandes - Corrêa
e Castro - Clovis Pestana - Daniel de Carvalho 
Clemente Mariani - Honório Monteiro - Armando
Trompowsky.

DECRETO N' 27.048. DE AGOSTO DE 1949

Aprova o regulamento da Lei n' 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal
remunerado e o pagamento de salários nos feriados,
civis e religiosos.

LEI N" 4.090. DE' 13 DE JULHO DE 1962

Institui a gratificação de Natal para os traba
lhadores.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congrcsso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1" No mês de dezembro de cada ano. a todo

empregado será paga. pelo empregador. uma gratifi
cação salarial. independentemente da remuneração a
que fizer jus.

§ l' A gratificação eorresponderá a 1112 avos da
remuneração devida em dezemhro. por mês de serviço,
do ano correspondente.

§ 2" A fração igualou superior a 15 (quinze) dias
de trabalho será havida como mês integral para os
efeitos do parágrafo anterior.
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Art. 2" As faltas legais e justificadas ao serviço não
serão deduzidas para os fins previstos no § 1', do art.
1" desta lei.

Art. 3' Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do
contrato de trabalho, o empregado receberá a gratifi
cação devida nos termos dos ~§ 1" e 2' do art. 1" desta
lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.

Art. 4" Esta lei cntrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 13 de jullJ.o de 1?62; 141" da Independência
e 74' da República. - .TOAO GOULART - Hermes
Lima - Francisco Brochado da Rocha.

LEI N' 4.749, DE 12 DE AGOSTO DE 1965

Dispõe sobre o pagamento da gratificação pre·
vista na Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1" A gratificação salarial instituida pela Lei

n° 4.090, de 13 de julho dé 1962, será paga pelo empre
gador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compen
sada a importância que, a título dc adiantamento,
o empregado houver recebido na forma do artigo se·
guinte.

Parágrafo único. Vetado.
Art. 2" Entre os meses de fevereiro e novembro

de cada ano o empregador pagará, como adiantamento
da gratificação referida no artigo precedente. de uma
só vez, mctade do salário recebido pelo rcspectivo em
pregado no mês anterior.

§ 1" O empregador não estará obrigado a pagar
o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empre
gados.

§ 2' O adiantamento será ao ensejo das férias do
empregado, sempre que este o requerer no mês de janei
ro do correspondente ano.

Art. 3" Ocorrendo a extinção do contrato de traba
lho antcs do pagamento de que trata o art. l' dcsta
lei, o empregador poderá compensar o adiantamento
mencionado com a gratificação devida nos termos do
art. 3" da Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962, e se
não bastar, com outro crédito de natureza trabalhista
que possua o respcctivo empregado.

Art. 4' As contribuições devidas aos Institutos de
Aposentadoria e Pensões, que incidem sobre a gratifi
cação salarial referida nesta lei, ficam sujeitas ao limite
estabelecido na legislação de Previdência Social.

Art, 5" Aplica-se, no corrente ano. a rcgra esta
tuída no seu § 1" no curso dos primeiros trinta dias
dc vigência desta lei.

Art. 6' O Poder Executivo, no prazo de trinta dias,
adaptará o regulamento aprovado pelo Decreto n'
1.881, de 14 de dezembro de 1962, aos preceitos desta
lei.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8" Revogam-sc as disposições em contrário.
BrasJ1ia, 11 de agosto de 1965; 144' da Independência

a 77' da Rcpública. - H, CASTELLO BRANCO 
Arnaldo Sussekind,

DECRETO-LEI N° 57.155,
DE 3 DE NOVEMBRO DE 1965

Expede nova regulamentação da Lei n' 4.090, de
13 de julho de 1962, que institui a gratificação de
Natal para os trabalhadores, com as alterações in
troduzidas pela Lei n' 4.749, de 12 de agosto de
1965. '

DECRETO-LEI N',' 1.695,
DE 18 DE SETEMBRO DE 1979

Snprime a incidência do imposto de renda n;a
fonte sobre o 13' salário e atribui competência ao
ministro da Fazenda para fixar prâzos de recolhi.
mento de Imposto de Renda retido por fontes paga.
doras de rendimentos.

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 55. Il da Constituição, decreta:
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Art. l' Compete ao ministro da Fazenda fixar pra
zos para o recolhimento do imposto de renda retido
pela fonte pagadora.

Art. 2' Mantida a tributação na declaração de ren
dimentos, não incidirá imposto de renda na fonte sobre
a gratificação instituída pela Lei n' 4.090, ele 13 de
julho de 1962.

Art. 3' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições em con
trário.

Brasília, 18 de setembro de 1979õ 158" da Indepen
dência e 91' da República, - JOAO FIGUJ~IREDO

- Karlos Rischbieter.

DECRETO N' 63.912,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1968

Regula o pagamento da gratificação de Natal ao
trabalhador avnlso e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 83. item lI, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no art. 3" da Lei n" 5,480,
de 10 de agosto de 1968, decreta:

Art. I' O trabalhador avulso, sindicalizado ou não.
terá direito, na forma do art. 3;' da Lei n' 5,480, de
10 de agosto de 1965. à gratificação de Natal instituída
pela Lei n' 4.090 de 13 de julho de 1962.

§ 1" Considera-sc trabalhador avulso, para os efei
tos deste decreto, entre outros:

a) estivador. trabalhador de estiva em carvão e miné-
rios e trabalhador em alvarenga;

b) conferente de carga e descarga;
c) conscrtador de carga e descarga;
d) vigia portuário;
e) trabalhador avulso dc capatazia;
f) trabalhador no comércio armazenador (arruma-

dor); .
g) ensacador de café, cacau, sal e similares;
h) classificador de frutas;
i) amarrador;
j) trabalhadores na indústria da extração do sal;
I) catadeiras e costureiras no comércio de café.
§ 2" No caso da fusáo das categorias profissionais

a que se refere o art. 2' da Lei n'.' 5.480, ele 10 de
agosto dc 1968, o profissional que permanece r qualifi
cado como trabalhador avulso continuará a fazer jus
a gratificação de Natal.

§ 3' O ministro do Trabalho e Previdência Social.
mediante a solicitação do sindicato e ouvida a Comissão
do Enquadramento Sindical. poderá incluir outras cate
gorias de trabalhadores na relação constante do § 1"

Art. 2" Para cobertura dos encargos deconentes da
gratificação de Natal, o requisitante ou tomador de ser
viços de trabalhador avulso recolherá 9% (nove por
cento) sobre o total da·remuneração a ele paga, sendo;

1-8,4% (oito inteiros e quatro décimos por cento)
ao sindicato da respectiva categoria profissional, até
48 (quarenta e oito) horas após a realização do serviço,
devendo o recolhimento ser acompanhado de uma via
da folha-padrão';

II -0,6% (seis décimos por cento) ao Instituto Na
cional de Previdência Social, na forma da legislação
de previdência social.

Parágrafo único. O Departamento Nacional da Pre
vidência Social baixará normas sobre o recolhimento
da contribuição devida ao INPS pclo requisitante ou
tomador da mão-de-obra.

- O l?NPS foi extinto pelo Decreto n" 69,OJ4. de
4 de agosto de 1971.

Art. 3" Do percentual de que trata o item I do art.
2"':

1-7,74% (sete inteiros e setenta e quatro centé
simos por ccnto) se destinam ao pagamento da gratifi
cação de Natal;

Il-0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)
se destinam à cobertura das despesas administrativas
decorrentes, para o sindicato, da aplicação dcste decre
to, observados o disposto no art. 8'-', parágrafo único.

Art. 4" O sindicato depositará no Banco do Brasil
ou em Caixa Econômica Federal, na forma do Decre
to-lei n" 151, de 9 de fevereiro dc 1967, dentro de 5
(cinco) dias após o recebimento em conta intitulada
"Lei nO 5.480 - Gratificação de Natal do Trabalhador
Avulso", a parcela de que trata o item I do art. 3"
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- Dispõe a Portaria n' 3.069, de 25 de fevereiro
de 1971 (DO 8-3-197J):

"Art. 1" Nas localidades não jurisdicionadas
por sindicatos das categorias de trabalhado,res avul
sos, os recolhimentos de que tratam os Decretos
nOs. 61.851, de 6 de dezembro de 1967 €: 63.912,
de 26 de dezembro de 1968. referentes a férias
e gratificação delllatal destes trabalhador:õs, serão
feitos aos órgãos Sindicais de grau superior.

Art. 2' Se houver concessão da extensão de
base territorial. abran,gendo localidade na situação
descrita no art. 1". eis recolhimentos passarão a
ser feitos no sindicat,? cuja base foi estendida.li

Art, 5" O sindicato de cada categoria de trabalha
dor avulso efetuará o pagamento referente li gratifi
cação de Natal na terceira semana dos meses de junho
e/ou de dezembro no valor total creditado em nome
do trabalhador até o mês anterior.

Art. 6" É vcdado ao sindicato efetuar qualquer
adianta.~ento com recursos destinados ao pa.gamento
da gratlfIcação de Natal.

Art. 7" Para o pagamento da gratificação ele Natal:
I -o sindicato, em tempo hábil, comunicar~. ao esta

belecimento bancário o valor devido a cada um dos
respectivos trabalhadores avulsos;

I1- o sindicato, na véspera do dia do pagamento,
entregará a cada trabalhador avulso cheque nominal
no valor correspondente ao seu crédito;

III - o estabelecimcnto bancário. ao receber o che
que, o confrontará com a comunicaçáo do sindicato
e fará o pagamcnto.

Art. 8' commpete às federações repres€lltativas
das categorias profissionais de trabalhadores avulsos
fiscalizar o exato cumprimento, pelos sindicatos respec
tivos, do disposto ueste decreto.

Parágrafo único. Cada sindicato depositará em con
ta especial no Banco do Brasil S/A, em nome da federa
ção respectiva, até o décimo dia útil do mês seguinte,
25% (vinte e cinco por cento) da parcela de que trata
o item II do art. 3"

Art. 9' Este decreto vigorará a contar de J3 de no
vembro de 1958, revogadas as disposições em contrário,

Brasília, 26 de dezembro de 1968; 147" da Indepen
dência e 80' da República. - A, COSTA E SILVA
- Jarbas G. Passarinho,

LEIN\'5.L07.
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
e dá outras providências.

LEI N' 7.418.
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985

Institui o Vale·Transporte e dá outras providên
cias,

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Fica instituído o Vale-Transporte, quc o

empregador, pessoa física ou jurídica, poderá antecipar
ao trabalhador para utilização efetiva em des pesas de
deslocamento residência-trabalho e vice-versa, median
te celebração de convenção coletiva ou dc acordo cole
tivo de trabalho e, ~a forma que vier a ser regula
mentada pclo Poder Executivo, nos contratos indivi
duais de trabalho.

§ I' Equiparam-se ao trabalhador referido no caput
deste artigo, para os benefícios desta lei. os servidores
públicos da Administração Federal direta ou indireta.

§ 2" A concessão do Vale-Transporte cessará caso
a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho
não sejam renovados ou prorrogados.

Art. 2'.' O Vale-Transporte destina-se a sua utiliza
ção no sistema de transporte coletivo público, urbano,
intermunicipal ou interestadual com características se
melhantes ao urbano, operado diretamente pelo poder
público .ou n:tediante delegação, em linhas regulares e
com tanfas fixadas pela autoridade competente, excluí
dos os serviços seletivos e os especiais.
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Art. J" O Vale-Transporte. concedido nas condi
çües e limites definidos nesta lei, no que se refere à
contribuiç:1o do cmpregador:

al não tem natureza salarial. nem se incorpora à re
muneração para qu~isquer efeitos;

bl não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço;

c) niio se configura como rendimento tributável do
trabalhador.

Art. 4" Sem prejuízo da dedução como despesa
operacional, a pessoa jurídica' poderá deduzir. do im
posto de renda devido. o valor equivalente à aplicação
da alíquota cabível do imposto de renda sobre o valor
das despesas comprovadamente realizadas; no período
base, na concessiio do Vale-Transporte. na forma em
quc dispuscr o regulamento desta lei.

Parágrafo único. A dedução a que se refere este
artigo. em conjunto com as de que tratam as Leis nOs
6.2ll7. de 15 de dezembro de 1975, e 6.321. de 14 de
abril de IY76. não poderá reduzir o ·imposto devido
em mais de 10% (dez por cento), observado o que
dispóe o *3" do art. I". do Decreto-Lei n" 1.704, de
23 de outubro de Ill79. podendo o eventual excesso·
ser aproveitado por dois exercícios subseqüentes.

Art. 5" A concessão do benefício ora instituído im
plica a aquisição pelo empregador dos Vales-Transporte
necess<irios aos deslocamentos do trabalhador no per
curso residência-trabalho e vice-vers·a. no serviço de
transporte que melhor se adequar.

Parágrafo único. O empregador participará dos gas
tos de de~locamento do trabalhador com a a,iuda de
custo equivalente à parccla que exceder a 6% ':seis por
cento) de seu salário básico.

Art. 6" A empresa operadora do sistema de trans
porte coletivo público fica obrigado a emitir e a comer
cializar o Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente,
colocando-o " disposição dos empregadores em geral
e assumindo os ClIstos dessa obrigação. sem repassá-los
para a tarifa dos serviços.* l' A embs;jo e a comercialização do VaIe-Trans
porte poderáo também ser efetuadas pclo órgão de ge
rencia Ou pelo poder concedente. quando este tiver
a compctencia legal para emissáo de passcs.

§ 2" Fica facultado à empresa operadora delegar
a emissão e a comcrcialização. do Vale~Transporte.bem
comll consorciar-~e em central de vendas, para efeito
de cumprimento do disposto nesta lei.

§ J' Para fins de cálculo do valor do Vaie-Trans
porte. ~erá adotada a tarifa integral do deslocamento
do trabalhador, sem descontos. mcsmo quc previstos
na legislação local.

Ar\. 7" O podcr concedente fixará as sanç,)es a se
rem aplicadas à empresa operadora que comercializar
o vale diretamente ou através de delegação, no caso
de falta ou insuficiência de estoque de Vales-Transporte
necess:írios aO atcndimento da demanda e ao funciona
mento do sistema.

Art. N" Ficam resguardados os direitos adquiridos
do truhalhador. se superiores aos instituídos nesta lei,
vedada a cumulação de vantagens.

Ar\. 9" Asseguram-se os benefícios desta lei ao em
pregador que proporcionar, por meios próprim; ou con
tatados, em veículos adequados ao transporte coletivo,
o deslocamento integral de seus trabalhadores.

Art. lO. Os Vales-Transporte anteriores perdem
sua validade decorridos 30 (trinta) dias da data de rea
juste tarifário.

Art. lI. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Ar\. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
BrasIlia. 16 de dezembro de Ill85; 164" da Indepen

dênci:1 e 97" da República. -JOSÉ SARNEY - Afonso
Camar~o:

DECRETO N' 92.180,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1985

Regulamenta a Lei n" 7.418, de 16 de dezembro
de 1985, que cria o Vale-Transporte.

.......................................................................
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DECRETO-LEI N' 2.284.
DE 10 DE MARÇO DE 1986

Mantém a nova unidade do sistema monetário
brasileiro, o seguro-desemprego, amplia e consolida
as medidas de combate à inflação.

Do Seguro-Desemprego

Art. 25. Fica instituído o seguro-desemprego, com
a finalidade de prover assistência financeira temporária
ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem ,iusta causa, ou por paralisação, total ou parcial.
das atividades do empregador.

Art. 26. Terá direito à percepção do benefício o
trabalhador conceituado na forma do art. 3' da Conso
lidação das Leis do Trabalho e que preencha os seguin
tes requisitos:

I - haver contribuído para a Previdência Social, du
rante, pelo menos 36 (trinta e seis) meses, nos últimos
quatro anos.

II - ter comprovado a condição de assalariado. jun
to à pessoa jurídica de direito público ou privado. nos
últimos 6 (seis) meses. mediante registro na Carteira
de Trabalho e Previdência Social;

III - haver sido dispensado há mais de 30 (trinta)
dias.

Art. 27. O benefício será concedido por um perío
do máximo de 4 (quatro) meses ao trabalhador desem
pregado que não tenha renda própria de qualquer natu
reza, suficiente à manutenção pessoal. e de sua família,
nem usufrua de qualquer benefício da Previdência So
cial ou de qualquer outro tipo de auxIlio-desemprego.* 1" Será motivo de cancelamento do seguro-de
semprego a recusa, por parte do desempregado. de ou
tro emprego.

§ 2" O trabalhador somente poderá usufruir do be
nefício por4 (quatro) meses a cada período de 18 (dezoi
to) meses, seja de forma contínua ou em períodos alter
nados.

Art. 28. O valor do seguro a ser pago mensalmente
ao desempregado corresponderá a:

1-50% (cinqüenta por cento) do salário. para
aqueles que percebiam até:' (três) salários mínimos
mensais;

JI -1,5 (um e meio) salário mínimo. para os que
ganhavam acima de 3 (três) salários mínimos mensais.

§ I" Para efeito de apuração do valor do belldício_
será considerado salário o valor médio dos três últimos
meses.

§ 2\' Em qualquer hipótese, o valor do benefício
não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do
salário mínimo.

Art. 29. As despesas como o seguro-desemprego
correrão à conta do Fundo de Assistência ao Desempre
gado. a que alude o art. 4' da Lei n' 6.181, de 11 de
dezembro de 1974.

Parágrafo único. Durante o exercício de 1986. o
benefício será custeado pelos recursos provenientes de
créditos suplementares, que terão como fonte:

I - o excesso de arrecadação; ou
11 - a anulação parcial Ou total de dotações orçamen

tárias ou de créditos adicionais autorizados em lei.
Art. 30. O Poder Executivo, dentro de trinta dias,

contados da publicação deste decreto-lei constituirá co
missão a ser integrada por representantes governamen
tais, empregadores e trabalhadores. sob a coordenação
do Ministério do Trabalho. incumbida de formular pro
posta destinada a subsidiar a elaboração legislativa que
disponha sobre o custeio do seguro-desemprego, a par
tir de l' de janeiro de 1987, mediante contribuição da
União. dos empregados e dos trabalhadores, sem pre
juízo de outras fontes dc recursos.

Art. 31. As disposições pertinentes ao seguro-de
semprego produzirão efeitos financeiros na data de sua
regulamentação, cujo prazo será de até 60 (sessenta)
dias após a publicação do presente decreto-lei.

Art. 32. Aplicam-se as disposições pertinentes ao
seguro-desemprego ao trabalhador que vier a adquirir
a condição de desempregado após a regulamentação
a que se refere o artigo anterior.

Art. 35. Ficam congelados todos os preços nos ní
veis do dia 27 de fevereiro de 1986.

Quinta-feira 14 15611.

DECRETO N' 92.608.
DE 30 DE ABRIL DE 1986

Regulamenta o seguro.desemprego instituído pelo
art. 25, do Decreto-lei n' 2.284, de 10 de março
de 1986, e dá outras providências,

PROJETO DE LEI
N' 4.334, DE 1989

(Do Sr. Bernardo Cabral)

Altera os arts. 55 e 67 da Lei n' 4.737, de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral, e determina
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.322, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O inciso I § 1" do art. 55 da Lei 1\' 4.737,

de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 55.

I"~

I - entrada do Ieq uerimento no Cartório Eleito
ral do novo domícilio até 150 (ccnto e cinqüenta)
dias antes da data do pleito. se em ano de eleição
estadual. e até 120 (cento e vinte) dias. se em ano
de eleição federal.

Art. 2" O art. 55 da Lei n" 4.737, de 15 de julho
de 1965. passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo:

"§ 3" Observado o disposto no parágrafo ante
rior. não se admitirá transferência eleitoral em
ano de eleição municipal."

Ar\. 3" O art. 67 da Lei n" 4.737, de 15 de julho
de 1965 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar\. 67. Em ano de eleição estadual ou fede
ral nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou
transferência será recebido dentro dc 150 (cento
e cinqüenta) dias ou 120 (cento e vinte) dias. res
pectivamente, anteriores á data do pleito.

Art. 4" Esta lei entm em vigor na data de sua publi
cação.

Ar\. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com o recadastramento eleitoral através do processa
mento eletrônico de dados, realizado em 1986, foram
arquivados em meio magnético. os registros referentes
aos cadastros dos eleitores em cada uma das circuns
crições do País. A partir de então, os títulos eleitorais
e as folhas de votação passaram a ser expedidos por
computadores.

Ocorre. todavia. que, a cada dia 6 de agosto de um
ano eleitoral. a cem dias, portanto. da data da realização
do pleito, percebe-se que se tornou praticamente impos
sível a obediência estrita ao cronograma das atividades
estabelecidos para os cartórios eleitorais. para os Tribu
nais Regionais e para as empresas de computação que
lhes prestam serviços. Tais atrazos se devem, em grande
medida, àqueles eleitores que deixam para os últimos
dias do prazo que lhes é permitido por lei, a efetivação
do alistamento, a transferência dos seus títulos eleito
rais. ou a alteração dos seus dados cadastrais.

Como decorrência deste fato, um número expressivo
de eleitores tem deixado de exercer seu direito de voto.
Isto poderá ser agora corrigido, se o Congresso Nacic
nal, através da aprovação do presente Projeto, vier a
aumentar o prazo para o encerramento do alistamento,

'Esta dilatação de prazo propiciará à Justiça Eleitoral
tempo suficiente para o processamento eletrõnico de
todos os documentos que forem remetidos pelos Cartó
rios e Tribunais Regionais, de modo que nenhum eleitor
deixe de ter seu nome relacionado na ficha de votação,
ou seja privado do título eleitoral expedido no momento
oportuno.

Quanto à questão da transferência eleitoral, é impor
tante notar que, após o recadastramento efetuado há
cerca de três anos, e com a complementação dos cadas
tros eleitorais nos anos subseqüentes, a Justiça Eleitoral
passou a deter controle absoluto do eleitorado brasi-
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[ciro. Assim, a partir de 1986, observando-se a movi
mentação do eleitorado, foi possível detectar os prazos.
tempos e momentos em que são efetivadas. nos muni
cípios brasileiros. nas últimas eleições.

Com tais controles, é possível, afirmar, com absoluta
segurança. que quando temos um ano de eleição muni
cipal, se observam anormalidades no que concerne às
transferências eleitorais entre um e outro município.
Este fato tem sido motivo de preocupações para a Jus
tiça Eleitoral, devido à transferência que devem neces
sariamente ter seus cadastros eleitorais. Isto sem men
cionar os elevados custos destes cadastros, que se veêm
alterados. na hipótese, sem motivo justificado.

São estas as razões que me levam a apre:;entar a
presente propositura que se destina tão-somente a
aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. e que contará,
tenho a certeza. com o apoio dos meus pares do Con
gresso Nacional.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1989. -- Depu
tado Bernardo Cahral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE L989

Institui o Código Eleitoral (*)

PARTE TERCEIRA
DO ALISTAMENTO

TÍTULO I
Da Qualificação e Inscrição

CAPÍTULO II
Da Transferência

Art. 55. Em caso de mudança de domicIlio, cabe
ao eleitorrequerer ao juiz do novo domicílio sua transfe
rência. juntando o título anterior.

§ 1" A transferência só será admitida satisfeitas as
seguintes exigências:

I - entrada do requerimento no cartório elei toral do
novo domicílio até 100 (cem) dias antes da data da
eleição;

11 -transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da
inscrição primitiva;

III - residência mínima de 3 (três meses no novo
domicílio. atestada pela autoridade polícial ou provada
por outros meios convincentes.

"§ 2" O disposto nos incisos II e IH do parágrafo
anterior não se aplica quando se tratar de transfcrência
de título eleitoral dI:' servidor público civil. militar, au
tárquico, ou de membro de sua família por motivo de
remoção ou transferência." (Lei n' 4.961. art. L6.)

CAPÍTULO V
Do Encerramento do Alistamento

Art. 67. Nenhum requerimento de inscrição eleito
ralou de transferência será recebido dentro dos 100
(cem) dias anteriores à data da eleição.

PROJETO DE LEI
N" 4.337, DE 1989

(Do Sr. Firmo de Castro)

Dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto
no §.2' do art. 192 da Constituição Federal.

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM). e de Finanças - art. 24. IL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os recursos de que trata o § 2' do art. 192

da Constituição serão depositados nas instituições finan
ceiras da União no mesmo ato em que forem liberados
pelo Tesouro Nacional.

Art. 2' As instituições financeiras referidas no art.
I'são o Banco da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste
do Brasil S.A .• e o Banco do Brasil S.A., para recebi
mento dos depósitos alusivos, respectivamente, aos in-
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vestimentos na Região Norte. Região Nordeste e Re
gião Centro-Oeste.

Parágrafo único. Após instalado o Banco de Desen
volvimento do Centro-Oeste. o Banco do Brasil S.A..
transferir-lhe-á o saldo de depósitos existente na conta
específica.

Art. 3" Estão sujeitas às determinações do art. L'"
desta lei todas as entidades da Administração Federal
Direta e Autárquica. independentemente de terem sede
na região respectiva.

Art. 4" Até o terceiro dia útil de cada mês. os ban
cos depositários remeterão às entidades depositantes
extrato com a movimentação de suas contas no mês
anterior.

Ar!. Y Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação
O § 2' do art. 192 da Constituição determina que

os "recursos financeiros relativos a programas e proje
tos de caráter regional. de responsabilidade da União.
serão depositados em suas instituições regionai~ de cré
dito e por elas aplicados".

Esse dispositivo procurou, antes de tudo. conferir,
sentido prático ao planejamento do desenvolvimento
equilibrado. preceito que deve orientar o Sistema fi
nanceiro Nacional. conforme determina o próprio art.
192. caput.

Com efeito, o desenvolvimento harmônico num País
'como o Brasil, em que assumem relevo as desigualdades
inter-regionais, depende necessariamente do planeja
mento regional em escala nacional, uma das diretrizes,
por sinal, da ordem econômica da Carta Magna (§ 1"
do art. 174).

Nesse contexto. portanto, as instituições financeiras
de caráter regional - reforçadas inclusive pela Consti
tuição que, em seu art. 34, § 11, do Ato das Disposiçõl:'s
Transitórias. criou o Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste -,. devem exercer na plenitude o papel
de agente financeiro por excelência do planejamento
nacional.

Não obstante isso, as mencionadas normas constitu
cionais não vêm sendo cumpridas. sob o pretexto de
não ser auto-executável o conteúdo do § 2" do art. 192.

Com vistas a corrigir a aludida distorção. é que apre
sentamos este projeto de lei.

Sala das Ses,õl:'s. 28 de novembro de 1989. - Depu
tado Firmo de Castro.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 174. Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá. na forma da
lei. as funções de fiscalização, incentivo e p'lanejamento,
sendo este determinante para o setor público e indica
tivo para o setor privado.

§ 1" A ll:'i estabelecerá as diretrizes e bases do pla
nejamento do desenvolvimento nacional equilibrado.
o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais
e regionais de desenvolvimento.

CAPÍTULO
IV

Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletividade,
será regulado em lei complementar. que disporá, inclu
sive, sobre:
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§ 2" Os recursos financeiros relativos a programas
e projetos de caráter regional. de responsabilidade da
União. serão depositados em suas instituições regionais
de crédito c por elas aplicados.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÕRIAS

. .
Art. 34. O Sistema Tributário Nacional entrará em

vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte
ao da promulgação da Constituição. mantido. até então.
o da Constituição de 1967, com a redação dada pela
Eml:'nda n" L de 1969. e pelas posteriores.

§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar cumpri
mento. na referida região. ao que determinam os arK
159, I, c, e 192. § 2", da Constituição.

PROJETO DE LEI
N" 4.338, DE 1988

(Do Sr. Marcelo Cordeiro)

Dispõe sobre o regime de tarifas dos con· cessio
nários de serviços públicos de energia elGtrica e
dá outras providéncias.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); e de Minas e Energia - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Para os efeitos desta lei. os serviços de ener

gia elétrica terão tratamento diferenciado conforme se
trate de:

a) serviços de geração principal e transmissão:
b) serviços de geração complementar; e.
c) serviçDs de distribuição.
Art. 2" Os serviços de geração principal e trans

missão constituirúo sistemas. planejados e operados de
forma integrada.

sI" A integraçãD a que se refere ü capllt deste
artigo não exclui a diversidade de empresas participan
tes dos sistemas.

§ 2" Os sistemas a que se refere o caput deste artigo
poderão ser progressivamente integrados de forma a
constituírem um sistema global. de ámbito nacional.

Ar!. 3" Os sistemas a que se refere o artigo anterior
serão coordenados pelo Grupo Coordenado; do Plane
jamento dos Sistemas Elétricos - GCPS. pelo Grupo
Coordenador da Operação Interligada -CGOI. e pelo
Comitê Coordenador de Operações do Norte/Nordeste
- CCON. encarregados do planejamento da expansão
e operação dos sistemas elétricos.

§ 1<' O custo do combustível de geração térmica uti
lizado nos sistemas elétricos isolados constituirá custo
dos sistemas a que se refere o art. 2"

§ 2' O custo do combustível dI:' geração térmica
utilizado por concessionária de geração complementar
para venda a sistemas elétricos isolados. constituirá cus
to operacional próprio de concessionária.

§ 3" Os grupos referidos no caput deste artigo
(GCPS, CGOI e CCON) serão coordenados pelas em
presas deles participantes em sistema dc wdízio anual.

Art. 4" As tarifas dos serviços de energia elétrica
serão fixadas pelo Depaliamento Nacional de Ãguas
e Energia Elétrica - DNAEE. segundo critério que
harmonize a exigência de prestação de serviço adequado
com a manutenção do equi1tbrio econômico-financeiro
do serviço, assegurado por tarifas estahelecida~ pelo
regime de preços garantidos.

Art. 5' Serviço adequado é o que satisfaz as condi
çõcs de regularidade. continuidade, eficiência. atuali
dade e generalidade na sua prestação.

Parágrafo único. A atualidade do serviço concedido
compreende não só a modernidade do equipamento
e instalações como sua ampliação, na medida dab neces
sidades dos usuários, atendidos os padrões contratual
mente estabelecidos.

Ar!. 6" Regime de preços garantidos é o regime
pelo qual se fixam as tarifas e.m função dos custos margi
nais de expansão dos serviços elétricos, calculados com
base no plano plurianual setorial, aprovado na forma
da lei.
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§ 1" Os custos marginais representarão a variação
causada nos custos pelo incremento de capacidade do
sistema. necessário para atender a demanda de potência
adicional. e pelo incremento de energia necessária para
atendimento do consumo adicional.

Art. 7" As tarifas serão fixadas em moeda corrente.
com atualização automática que reflita a variação do
poder aquisitivo da moeda.

§ In O índice de correção das tarifas será calculado
por fórmula paramétrica que considere as variações de
custos de investimentos e operacionais e a remuneração
do capital investido.

§ 2" O nível das tarifas scrá recalculado na ocor
rência de alteraçóes significativas no mercado financeiro
e/ou nos custos de expansão do sistema elétrico.

Art. 8" O Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica - DNAEE. publicará anualmente:

a) os custos marginais referidos no art. 6" e seu §
1'"

b) as eventuais alterações dos componentes da fór
mula paramétrica referida no § 2" do art. 7"

Art. 9' As tarifas de suprimento às distribuidoras
pelas companhias que compõem os sistemas a que se
refere o art. 2" serão estruturadas por nívcl de tensão
correspondente aos custos marginais de geração e trans
missão. obtendo-se valores referidos aos pontos da rede
elétrica onde ocorre a entrega de energia e potência.

Art. 10. Os concessionários que tiverem empreen
dimentos classificados como de geração complementar
poderão vender energia elétrica a companhias que com
põem os sistemas referidos no art. 2". ou a concessio
nários de distribuição por preços convencionados em
contratos, preços estes não excedentes aos custos margi
nais do nível de tensão do ponto de entrega. compen
sado o custo do combustível. no caso de geração tér
mica.

Parágrafo único. Tratamento equivalente será dado
para a venda de excedente de autoprodutores.

Art. 11. As tarifas de fornecimento aos consumi
dorcs finais serão estruturados por nível de tensão e
classes de consumo e iguais aos custos marginais de
fornecimento.

§ l' As tarifas de fornecimento poderão. a critério
do poder concedente. ser equalizadas a nível regional.
nos termos da legislação específica.

§ 2" O poder concedente poderá fixar tarifas redu
zidas em favor de consumidores residenciais de baixa
renda. compensando o concessionário pela perda de
receita disso resultante.

§ 3' A fixação de tarifas reduzidas para determi
nadas atividades produtivas poderá ser fixada pelo con
cedente. através de lei. compensando o concessionário
pela perda de receita disso resultante.

Art. 12. O Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica - DNAEE. colocará obrigatoriamen
te em licitação na data prevista no plano plurianual
setorial referida no art. 6'. os empreendimentos de gera
ção constantes do mesmo.

Parágrafo único. Empreendimentos de geração não
constantes do plano plurianual setorial. terão tratamen
to similar ao previsto no caput deste artigo, desde que
requerido por qualquer interessado ao Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que
deverá se pronunciar no prazo máximo de 6 meses.

Art. 13. O autoprodutor, cuja fonte produtora de
energia elétrica não estiver integrada ao seu ponto de
consumo, poderá contratar com concessionário o uso
de linha, para entrega de energia em um ponto e recebi
mento em outro. de sistemas elétricos interligados ou
de um mesmo concessionário.

Art. 14. Equipara-se a autoprodutor a sociedade
que tenha por objeto social a produção de energia elétri
ca para consumo exclusivo de seus associados.

Art. 15. O Poder Concedente. mediante licitação.
poderá. em casos especiais. respeitada a prevalência
do interesse da coletividade. conceder a exploração de
quedas d'água a concessionário de geração de energia
elétrica dcstinada ao fornecimento a consumidores ex
clusivos.

Art. 16. O Poder Concedente poderá outorgar.
mediante licitação. concessão para construção de usina
geradora de energia elétrica destinada à alienação a
concessionário.

§ l' Idêntico mecanismo poderá ser adotado para
permitir a conclusão de usinas cujas obras hajam sido
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por qualquer forma e motivo interrompidas antes da
conclusão. podendo. nesta hipótese. ser a conclusão
contratada com os primitivos construtores. na forma
da legislação específica sobre licitações.

§ 2" A alienação de usinas construídas ou concluí
das na forma deste artigo e seu § 1" poderá se processar
mediante instrumentos de compra e venda. promessa
de compra e venda. arrendamento mercantil ou qual
quer outro que em cada caso possa se revelar adequado.

Art. 17. As áreas necessárias à implanta'.;ão dos
'empreendimentos a cargo de concessionários, autopro
dutores. sociedades a eles equiparadas. e concessio
nários construtores ficam sujeitas a desapropriaçãO por
necessidade ou utilidade pública. na forma da legislação
respectiva.

Art. 18. Fica instituída a Comissão Nacional de Po
lítica Tarifária de Energia Elétrica - CNPTEE. presi
dida pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE - e integrada
por 1 (um) representante da Centrais Elétricas Brasi
leiras S.A. - Eletrobrás. I (um) representante dos
concessionários de serviços públicos de energia elétrica
sob controle estatal, I (um) representante dos conces
sionários sob controle da iniciativa privada. indicados
para servir pelo prazo de 2 (dois) anos. podendo ser
reconduzidos.

Art. 19. Compete ao Conselho Nacional de Política
Tarifária de Energia Elétrica - CNPTEE;

a) proceder aos estudos e avaliação das tarifas do
serviço público de energia elétrica:

b) recomendar ao Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica - DNAEE, as tarifas de que trata
a presente lei;

c) propor novos níveis tarifários sempre que ocorrer
alteração significativa no mercado financeiro ou nos
autos de expansão. de que trata o § 4c- do art. 3"

Art. 20. O Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica - DNAEE - assessorará e apoiará
administrativamente a Comissão de Política Tarifária
de Energia Elétrica - CNPTEE. competindo-lhe pro
por as medidas de ordem tarifária a serem examinadas
pela Comissão. ressalvada a iniciativa desta de fazê-lo
originariamente.

Art. 21. Os bens afetados aos serviços públicos de
energia elétrica não são passíveis de execução judicial
ou extrajudicial, garantindo-se aos concessionários.
permissionários e autorizados a tutelª. constitucional e
legal inerente ao direito de propriedade.

Art. 22. Aos concessionários. permissionários e
autorizados de serviços públicos de energia elétrica é
garantido. nos casos previstos em lei ou no contrato
de concessão. o direito de prévia e justa indenização.
sempre que. a qualquer título. ocorrer a reversão da
concessão ao Poder Concedente.

Art. 23. No caso previsto no artigo anterior a pro
priedade dos concessionários. permissionários e autori
zados. será avaliada considerando-se seu valor de repo
sição deduzido dos valores correspondentes ao desgaste
e à obsolescência técnica.

Art. 24. Os interessados em obter do Poder Conce
dente concessão ou autorização de serviços públicos
de energia elétrica deverão. mediante requerimento di
rigido ao Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE. requerer autorização para efetuar
os estudos de aproveitamento de quedas d·água. ficando
responsáveis pelas indenizações decorrentes dos prejuí
zos eventualmente causados aos ribeirinhos.

Art. 25. O regime tarifário de que trata a presente
lei aplica-se de imediato às concessões que vierem a
ser outorgadas. e a partir de I" de janeiro de 1991.
às concessões já existentes na data de sua publicação.

Art. 26. O Poder Executivo, regulamentará a pre
sente lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A exploração da energia elétrica. no Brasil. iniciada
em fins do século XIX, por pequenas centrais bidrelé
tricas e termelétricas. destinadas sobretudo ao serviço
público de iluminação. tomou contorno mais definido
como atividade industrial. com a constituição. em 1899.
em Toronto. Canadá, da São Paulo Railway. Light and
Power Company Limited, seguindo-se. em 1905. a cria-
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ção. no Rio de Janeiro. da 'Rio de Janeiro Tramway.
Light and Power Company Limited.

Observando o modelo liberal adotado na Velha Re
pública. a intervenção do Estado no domínio econômico
foi bastante limitada. entre Ui89 a 1930.

A Constituição Federal de 1891. adotando o federa
lismo dos Estados Unidos da América do Norte. confe
riu ampla autonomia aos governos estaduais restrin
gindo O poder de centralização da União Federal.

A própria competência do Congresso Nacional. em
matéria de exploração de recursos naturais para fins
energéticos. limitava-se tão-somente. a legislar sobre
terras e minas de propriedade da União. Nenhuma dis
tinção havia entre a propriedade do subsolo e das que
das d'água e a propriedade das terras circundantes.

Assim. prevalecia a liberdade contratual entre conce
dentes e concessionários. ocorrendo a primeira ordena
ção das concessões de aproveitamento hidrelétrico pelo
Decreto n" 5.407. do Prcsidcnte Rodrigues Alves. disci
plina muito tênue e sem efeito relevante. sobretudo
em matéria de tarifas.

Assinale-se. ainda, que o decreto citado regulava.
apenas, as atividades em energia elétrica desenvolvidas
pela União Federal. inexistindo. pois. unidade dc prin
cípios técnicos econômicos e jurídicos. no País.

Somente em 1906. o Presidente Afonso Pena mandou
organizar as bases do Código de Águas da República.
projeto que. elaborado pelo jurista Alfredo Valadão.
foi aprescntado ao Congresso Nacional cm dczembro
de 1907.

Em 10 de julho de 1934. após a Revolução de 1930,
que adotara os princípios nacionalistas e introduziu a
participação do Estado na produção econômica, em
atividades de fundamental importância para o interesse
nacional. é que Gettilio Vargas assinou o Decreto n"
24.643. de 10-7-1934, promulgando o Código de Águas.

Sob o impacto do controle estrangeiro das empresas
de gcrações dc energia, elétrica. no território nacional.
refletia o Código de Aguas. o temor. justificável, da
excessiva ingerência do capital alienígena no desenvol
vimento nacional, embora assinalando Valadão que
"país novo. o Brasil precisa da colaboração dos capitais
estrangeiros".

El}! relação ao critério tarifário, orientOu-se o Cógido
de :Aguas, no sentido da razoalidade das tarifas. que
propiciassem serviço adequado e garantissem a estabi
lidade financeira dos concessionários. optando pela
adoção do critério do custo histórico das instituições.
como base de remuneração dos concessionários de ele
tricidade.

Ao tempo da implantação do Código de Águas. vivia
o País razoável estabilidade monetária. demonstran
do-se o custo histórico perfeitamente aplicável. dada
a constância de valores. embora as concessionárias sob
controle estrangeiro resistissem à sua efetiva aplicação.

Os sistemas elétricos resumiam-se às áreas de conces
são dos concessionários. os quais. isoladamente. gera
vam e distribuíam ao consumo sua própria energia. sen
do bastante simples a aferição de seus custos de opera
ção. assim como a captação de recursos para a expansão
dos serviços objetivava unicamente à área de concessão
de cada empresa.

O aumento da demanda de energia elétrica no País.
com o surto de desenvolvimento industrial ocorrido
após a Segunda Guerra Mundial. deu lugar a um novo
enfoque. passando a União Federal c alguns Estados
a intervir na solução dos problemas do setor elétrico,
com a construção de grandes usinas geradoras desti
nadas a suprir as concessionárias de distribuição. Sur
giam. dessa forma. as Usinas de Paulo Afonso. no Nor
deste, Três Marias e Furnas. no Sudeste.

A partir de então. a participação estatal no setor
elétrico ganhou grande impulso. que culminou com a
criação. pela Lei n" 3.890-A. de 25 de abril de 1961.
da Centrais Elétricas Brasileiras S. A - Eletrobrás. em
presa destinada a ser a holding do sistema federal de
eletrificação.

Grandes Estados. como Minas Gerais. São Paulo e
Rio Grande do Sul, criavam entidades sob controle
estatal. conjugando seus esforços com os do Governo
Federal.

As empresas sob controle estrangeiro reunidas em
dois grupos, Light e American Foreing Power Corpo
- AMFORP. que anteriormente representavam a
maioria do parque gerador nacional foram. a partir de
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1950, tendo reduzida, rapidamente, wa representati:
vidade no quadro geral da energia elétrica, porque,
a par do crescimento do setor estatal. não mais vinham
aportando recursos para novos, investimentos em gera
çáo de eletricidade.

Tal situação refletia o desinteresse do setor privado
em investir em empreendimentos elétricos, em face da
baixa taxa de retorno do capital, como conseqüência
da política de contençáo tarifária existente, aliada ao
acelerado processo infiaciomirio.

Em 1964, o Governo Federal. através da Eletrobrás,
adquiriu as empresas de eletricidade sob controle da
AMFORP e através do Decreto n" 54.936/64. consa
grado pela Lei n' 5.073. de ]8-8-66, iniciava-se o pro
cesso de recuperaçáo das empresas concessionárias,
Com a obrigatoriedade para as mesmas. de correção
de seus investimcntos históricos, base de remuneração
legal. fixada em 10%. pelo art. 9", da Lei n" 3.128,
de 19 de março de 1941.
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Com a compra da Light pela Eletrobrás, em 1979,
encerrava-se a participação do capital estrangeiro nas
empresas de eletricidade brasileiras.

O final da década de 1970 e o início da década seguinte
foi, para o País, a despeito do intolerável regime de
supressão das liberdades democníticas. época de grande
euforia. crescendo o PlB a expressivas taxas anuais,
mantida a inflaç"o em patamar aceitüvcl no quadro
geral da economia,

"::;, União Federal. através do Fundo Federal de Eletri
ficação, constituído pelo Imposto Único sobre Energia
Elétrica. garantia a permanente capitalizaçüo da Eletro
brüs, valendo-se esta empresa. ainda, do empréstimo
compulsório instituído pela Lei nO> 4.156, de 28 cJe no
vembro c1e 1962.

Com a reavaliação dos Ativos das empresas de eletri
cidade e com a íixação de tarifas que obedeciam ao
nível de 10% sobre o investimento reconhecido, garan-
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tido em lei. puderam as empresas aumentar significati
vamente sua capacidade de gernçüo própria de recursos,

As facilidades aos créditos externos, provenientes de
organismos internacionais. como o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento -BIRB, e o Ban
co Interamericano de Desenvolvimento - BID: de
agências governamentaís de desenvolvimento: os em
préstimos contraídos com bancos privados, estrangeiros
e nacionais, fizeram com que o sctor elétrico apresen
tasse um alto grau de liquidez, sendo de se notar quc
a relação existente. nas empresas eletricas. entre capital
próprio e de terceiros era de dois para um. Em suma.
empresas altamente saud,iveis e aptas a cumprir o rele
vante papel de atender à infra-estrutura eletroenergé
tica do País.

Os quadros Fontes e Usos, a seguir, retratam a exce
lência financeira das empresa, no período de 1967 
1973:

EVOLUçA~ DA ESTRUTURA DAS FONTES DE RECURSOS 00 SETOR DE ENERGIA

EL~TRICA 1967-1973

PARTX#AÇAO

,i
ESPECIFICAÇAo

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

A.~ SETllUAIS 42,1 41,4 38,4 44,0 45,3 51,7 54,3

1. Próprios 34,0 33,5 30,0 33,6 33,7 42,8 44,9
2. De Terceiros 8,1 7,9 6,3 10,4 11,6 8,9 9,4

B. REClRSOS EXTRA-SETffiIAIS 59,9 58,6 61,6 56,0 54,7 48,3 45,7

1. Próprios 31,9 32,3 29,1 23,4 22,3 21,3 20,3
2. De Terceiros 26,0 26,3 32,5 ·32,6 32,4 27,1 25,4

C. TOtAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ELETROORÁS. Departamento de Estudos e Planejamento Econâmico-Financeiro
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ELÉTRICA 1967-1973

PARTICIPAÇÃO

~

ESPECIFICAÇ~O

1967 1968 196,9 1970 1971 1972 1973

1. lllVESTllflOS 70,8 80,1 74,2 75,9 78,8 75,4 77,2
2. SERVIço DA DíVIDA 16,4 16,1 17,0 14,0 14,9 14,2 14,5

2. 1-EW.E. FINo t-D PAís 4,9 4,5 5,6 4,5 4,1 4,1 4,0
2.2-RESOLUÇÃO 63 1,6 1,3 1,0 0,4 0,4
2.J-OP.E FIN. NJ EXTERIlR 11,5 11,6 9,8 8,1 9,4 9,7 10,1

3. ClJTRAS APLICJ\çi':Es 12,8 3,8 8,8 10,1 6,3 10,4 8,3
4. TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

rente: ELETROORÁS. Departa.nento de Estudos e Planejamento Ecorônico-Financeiro
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Naquele período áureo para as empresas de eletrici
dade. os sistemas elétricos da antiga AMFORP. foram
transferidos a empresas estaduais e grandemente recu
perados, melhorando-se. sohremaneira, a distribuição
que se encontrava bastante precária,

Na área de geração iniciaram-se e completaram-se
grandes ohras de centrais hidrelétricas. todas elas a car
go de empresas federais e do Sistema Eletrobrás ou
sob controle dos Estados. Foi uma época de franca
expansão do setor público, eom pequena participaç,ío
da iniciativa privada. impossibilitada de captar recursos
para atender ao nível de investimentos requeridos. pelo
porte das usinas projetadas.

Ao mesmo kmpo. ocorria a interligação progressiva
dos sistemas elétricos brasileiros. primeiro no Sadeste
e Sul e. depois no Nordeste'e Norte. alterando-se pro
fundamente. os critérios de operação até então existen
tes, pela necessidade de otimização dos sistemas elétri
cos. concentrando-se a coordenação já anteriormente
prevista no art. 149 do Decreto n" 41.019. de 26 de
fevereiro de IlJ57. com a criação dos grupos Coorde
nadores para Operação interligada, pela Lei n" 5.899,
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de 5 de julho de 1973. regulamentada pelo Decreto
n' 73.102. de 7 de novembro de 1973.

Fundamental que se registre as profundas mutações
acarretadas no conceito do custo pela nova realidade
das grandes fontes geradoras de eletricidade e pela refe
rida interligaçáo de sistemas.

Não mais tem cabimento a visão mkroeconómica,
voltada exclusivamente para a economia interna das
empresas. substituída. obrigatoriamente. pela ótica ma
croecooômica glohal do Setor Elétrico.

A partir de (lUtubro de 1973, com a quadruplicaçáo
dos preços do petróleo. a economia hrasileira rcdirecio
nou-se no sentido de reduzir a dependência quanto a
combustível importado é. em 1975. com a adoçáo do
processo de equalização tarifária pela média nacional
e com a criação pelo Decreto n" 73.1 0203 da Conta
de Consumo de Combustível (CCe). reserva financeira
para cobrir o custo dos combustíveis fósseis. mais mar
cante ficou o entrelaçamento econàmico entre as em
presas concession,írias. daí por que ter inteira perti
nência a afirmativa de que hoje temos um custo nacional
do setor elétrico e que o consumidor. ao pagar sua

Quinta-feira 14 15615

conta de energia. está contribuindo com sua parcela
na formação dos recursos necessários a expansão global
do mesmo setor. sem o que a concessionária a que
está fisicamente .ligado. estaria impossibilitada de aten
der ao crescimento da demanda em sua própria área
de concessão.

A tarifa dos serviços de energia elétrica - preço
plÍblico -destina-se à cobertura dos custos de operação
e da remuneração do concessionário. em senso estrito.
e a atender, ao mesmo tempo. ao custo nacional. que
representa o somatório dos custos individuais.

No período de 1974-1979. a estrutura de recursos
do Setor Elétrico modificou-se drasticamente. com nipi
do decréscimo da geração de fontes setoriais, que se
reduziram de 51,1%. em 1974. para 31.8% em 1979
e com o crescimento dos recursos extra-setoriais que.
no mesmo período. passaram de 48.9% para 68,2%.
devido as restrições de ordem tarifárias adotadas. alia
das à expansão das necessidades de investimentos do
Setor. O quadro a seguir dá idéia precisa da inversãe
então havida.

EVOLUÇ~O DA ESTRUTURA DAS FONTES DE RECURSOS 00 SETOR DE ENERGIA

EL~TRICA 1974-1979

PARTICIPAÇÃO

ESPECIFICAÇ~O
~

1974 1975 1976 1971 1978 1979

A. REa..RSOS SETffiIAIS 51,1 44,7 45,0 41,6 36,4 31,8

1- Próprios 42,7 37,2 37,0 35,3 28,0 24,2
2. De Terceiros 8,4 7,5 13,0 6,3 8,4 7,6

B. REaRc;oS EXTRA-SETffiIAIS 48,9 55,3 55,0 58,4 63,6 68,2

1. Próprios 19,7 21,7 14,7 10,5 10,2 6,1
2. De Terceiros 29,2, 33,6, 40,3 47,9 43,4 62,1

C. TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: E1ETROORÁS. Departamento de Estudos e Planejanento Econômico-Financeiro
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Seguiram-se novaS medidas que reduziram a capaci
dade financeira das empresas de energia elétrica. à
exemplo do Decreto-Lei n' 1.506. de 23 de dezembro
de 1976, que alterou a forma de avaliaçáo dos bens
e instalações cm serviço. passando ao critério de capita
lizaçãopro rata tempare,ao invés de ca1cular o imobi
lizado a partir do exercício tarifário em 31 de dezembro
de cada ano.

EL~TRICA

Enfim. todas ns fontes de recursos sctoriais - Impos
to lJnieo. Reserva Global de Reversáo e Empréstimo
Compulsório - foram negativamente afetados pela
aplicação de tarifas abaixo do nível legal. ao mesmo
tempo em que se agravava o endividamento das empre
s"s. com elevado serviço da dívida e conseqüente redu
ção de sua capacidade de investir. como se verifica na
Tabela abaixo transcrita:

1974-1979 .

PARHCIPAÇllo
li:

No entanto. apesar da d'õtcrioração ocorrida a partir
de 1974. no período de 1968!1978. o programa de inves
timentos foi financiado de modo praticamente automá
tico. com cerca de 213 de recursos setoriais c lI3 de
recusros de terceiros. Por recursos setoriais são desig
nados a remuneração e a depreciação dos investimentos
em operação. a reserva global de reversão. o emprés
timo compulsório e o imposto lÍnico sobre energia elétri
ca. A taxa de retorno média foi de cerca de 18% e
a taxa de juros de 5,5%. O setor elétrico pôde expandir
seus investimentos praticamente sem restrições finan
ceiras e com recursos cativos.

A partir de 1978. a situação agravar-se-ia de forma
dramática.

1. INVESTIt-EmS 78,0 74,6 77,2 76,5 72,7 62,5

2. SERVIço DA OíVIDA 14,4 14,9 13,9 16,2 19;7 28,3

2.1. EW.E FIN. HJ PAís 4,8 5,9 5,0 5,8 8,5 12,1

2.2. RESQuçJ\O 63 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5

2.3.• Of'.E FIN.r-n EXTERlffi 9,5 8,7 8,5 9,8 10,4 14,8

3. o:JTRAS AFt.ICAçCiES 7,6 10,5 8,9 7,3 7,6 6,2

4. TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: eletrobrás. Departamento de Estudos e Planejamento Econômico-Financeiro

ESPECIFICAÇllo
1974 1975 1976 1977 1978 1979

O padrão de autofinanciamento existente no período
de 1968!1978 foi destruído pela contenção tarifária e
pelo endividamente externo.

As taxas de juros. superiores às taxas. de retorno
dos investimentos. inviabilizaram a condição de equilí
brio das concessionárias. por serem incompatíveis com
quaisquer programas de infra-estrutura.

Em 1985. frente a situação da eminente calamidade
do setor elétrico. foi elaborado o Plano de Recuperação
Setorial. aprovado pelo Governo Federal em novembro
deste ano. com os seguintes motivos:

1-adequar o Setor Elétrico ao cumprimento das
metas e objetivos exprcssos no I PND da Nova Repú
blica. assegurando o fornecimento de energia elétrica
essencial ao desenvolvimento;
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II - promowr de imediato. COJll precedência a ou
tros ohjetivos. a recupcração econômica c financeira
do setor:

III - dotar as entidades envolvidas na problemática
do Setor Elétrico. a nível setorial (MME. Eletrobrás.
DNAEE. empresas concessionárias) e a nível governa
mental (Sep1:m. Ministério da Fazenda). além de órgãos
de financiamento (BIRD. BID) e fornecedores (em
preiteiros. fabricantes de equipamentos). de referencial
confiável que permita um ordenamento dc ações conse
qüentes e passível de acompanhamento ao longo do
tempo. ações essas que contemplem. na medida do pos
sível: os legítimos interesses desses vários grupos de
agentes.

Dentre as medidas propostas destacam-se as seguin
tes:

a) aumento das tarifas. visando melhorar as taxas
de retorno e promover 11 racionalízaç11o e conservação
no uso de energia elétrica:

bl capitalização do setor elétrico em complementa
ção ao insuficiente autofinanciamento:

EL~TRICA
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c) ressarcimento pelo Governo Federal dos investi
mentos realizados nas usinas nucleares de Angra r. II
e lU. excedentes aos custos da alternativa elétrica deslo
cada:

d) programação dos investimentos em ritmo compa
tível com a recuperação enconômico-financeira do se
tor:

e) aumento da eficiência e produtividade das Conces
sionarias.

Embora os propósitos consistentes do PRS. a verdade
é que. em nome da reversão da expectativa hiperinfla
ciomiria. as medidas de recuperação preconizadas no
PRS têm sido. sistematicamente. relegadas a segundo
plano, ignorando-se que a energia elétrica. represen
tando insumo básicó para o desenvolvimento do País
deve merecer atenção altamente seletiva. Dessa forma,
toda a programação de recuperação tarifária vem so
frendo os percalços da economia como um todo. atira
da. injustamente. na vala comum dos agentes inflacio
nários.

O quadro a seguir mostra, em termos percentuais,
a evolução dos recursos setoriais.

1980-1987
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Para agravar de forma definitiva () panorama sombrio
em que vive o Setor Elétrico. é mister Ie.mbrar que
~ Constituição Federal de 1988. extinguiu o Imposto
Unico sobre Energia Elétrica e que o Empréstimo Com
pulsório teve ressalvada sua vida a prazo certo (art.
34, § 12 das Disposições Transitôrias). limitada sua co
brança ao ano de 1993. como previsto na Lei n" 7.UH.
de 20-12-\983.

Dessa forma. a crise econômico-financeira que o Se
tor atravessa ti de domínio público. sendo objeto de
preocupação pela possibilidade de déficits expressivos
no suprimento dc energia elétrica. nos anos de
1992/1993. caso o mercado consumidor cresça a taxas
de somente S% a.a. Vale lembrar que entre 1965 e
1980, o consumo de energia elétrica teve. muitas vezes.
taxas de crescimento sup~riores a 10% a.a.

Hoje. com cerca de 50 milhões de KW instalados.
o Setor representa um segmento econômico que tem
sido responsável por um investimento anual da ordem
de 10S{- do total da poupança nacional. organizado em
cerca de 60 coneessionarios. cu io volume de servicO';
alimenta os setores de engenharia e consultoria. C\)~S
trução pesada. montagem e um expressivo parque for
n~ct;dor de materiais c equipalnentos e1etromectt.nicos.
que poderão ficar inviahilizados pelo não equaciona
rnento dos problemas econ6mico-financciros do Setor
Elétrico. E. o que é mais grave. a escassez de energia
eletrica inviabiliza qualquer programa de desenvolvi
mento econômico que venha ser democraticamente
e1ahorado c colocado em prática para retirar o País
da ameaça do incéndio social. de que já se pode ver
o crepitar das labaredas.

Em virtude da situação das empresas federais e esta
duais seriamente penalizadas pela política de constrição
tarifaria e de seu endividamento que alcança. hoje. cer-

• ca de 30% da dívida externa brasileira. reduziram-se
drasticamente os recursos pafa investimento. Urge, por
tanto. que se alterem. em profundidade. os conceitos
de tarifação adotados pelo Código de Águas e que.
na atualidade, passados mais de meio século. se de
monstram anacrônicos e incapazes de atender à nova
realidade.

Fonte: a.ETROORAs_ Departamento de Estudos e Planejamento Ecooànico-Finarceiro

Quanto aos usos vê-se. também. uma queda acele-
rada do investimento em contrapartida a um cresci-
mento muito forte do serviço da dívida.

EVOLU~Ao DA ESTRUTURA DOS USOS DE RECURSOS DO SETOR DE ENERGIA

. Fonte: EI..ElRI:l:RAs. lJepartam;)l1to de Estudos e Planejamentop Ecooãnico-Financeiro

De igual sorte. cumpre referir que não é mais possível
ao Poder Público arcar com todos os ônus do atendi
mento da expansão do parque gerador de energia elétri
ca e qlle a participaçáo da iniciativa privada cm em
preendimento de pequeno e médio porte se faz neces
sária e de todo desejável indispensável. para tanto. que
sejam criados os mecanismos legais que assegurem a
atratividade dos investimentos que vierem a ser realiza
dos e. ainda. que se abra o leque de possibilidade daqlle
la participação.

O surgimento de um forte setor estatal no Brasil.
particularmente nas chamadas indústrias de base. repre
sentou. sem dúvida. a expre"ão de urna vontade polí
tica que se traduzia na defesa dos interesses nacionai,
e em resposta aos anseios de industrialização que marca
vam a vida nacional ao largo das décadas de 40 e 50.
Ressalve-se. a propósito. que a iniciativa privada hrasi
leira. a poupança privada interna. à época, não possuía
condições de enfrentar e resolver satisfatoriamentc a
urgência da arrancada desenvolvimentista. Continua
sendo de grande importl1ncia para o processo de desen
volvimento autônomo e auto-sustentado do País a parti
cipação do capital estatal. este porém deve continua
mente reexaminar sua função estratégica. de modo que
não se converta em estatismo estéril e deformante uma
intervenção que se destina a acelerar o ritmo do cresci
mento econômico c a elevação do padrão de vida da
totalidade do povo brasileiro. No que tange ao Setor
Elétrico o Estado já exerce plenamente o controle do
sistema. Por outro lado. as necessidades prementes de
aumentar a oferta de energia elétrica. o volume elevado
dos investimentos no Setor e a demanda reprimida de
outras necessidades sociais impõem que o Estado inte
gre a iniciativa privada e seus capitais para. sob o com,m
uma também a responsahilidade na solução deste gran
de problema nacional.

A nova Constituição Federal. em seu art. 173. reserva
ao Estado um papel importante na atividade econômica.
mesmo que supletivo. ao determinar:

"Ar!. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição-a exploração direta de atividade
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econômica pelo Estado só será pcrmitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme defini
dos em lei."

A atuação supletiva do Estudo guarda, aliás, conso
nância com a própria Lei Institucional da Eletrobnís,
que dispõe:

"Art. 15. A Eletrobrás operará diretamente
ou através l de subsidiárias ou empresas a que se
associar.

§ 1" A Sociedade poderá organizar subsidiárias
mediante aprovação do Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, nas quais deverá ter a
maioria das ações com direito a voto, podendo,
entretanto, ainda com aprovação prévia daquele
Conselho, fazer cessar a sua participação desde
que as subsidiárias atinjam maturidade econômica
e sempre que isto se fizer necessário para com a
rápida recuperação do capita! investido, possibi
litar novos investimentos em outras áreas do terri
tório nacional."

Verifica-se que o dispositivo constitucional regula a
concorrência do Estado com a iniciativa privada e que
a lei de criação da Eletrobrás estimula a integraçüo
da empresa privada no Setor Elétrico.

Ncccssita, pois, o Setor em qucstão. cirurgia pro
funda que, extirpando os nódulos estranguladores de
seu desenvolvimento. permita. a um só tempo. a revita
lização de suas células estatais c a participação crcscente
da iniciativa privada.

O Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/2010 
Plano 2010, compreendendo a necessidade de introduzir
a iniciativa privada no Setor Elétrico, assinala que:

"Tampouco a iniciativa privada deverá estar
alheia às atividades do Setor. seja na prestação
de serviços públicos, seja na autoprodução ou na
eogeração. aportando assim recursos adicionais e
necessários. A participação privada. inclusive nos
serviços públicos. afinada com os princípios pelos
quais esses são regidos, poderá ser ampliada de
várias formas, na medida em que seus capitais ve
nham a ser direcionados para o Setor."

Entretanto. seria mera utopia a pretensão de que
venha a iniciativa privada a sc engajar no esforço de
recuperação do Setor Elétrico. se não encarado este
em sua verdadeira dimensão de atividade industrial lu
'crativa, ainda que o lucro a lhe ser atribuído guarde.
como deve ser, as devidas proporções entre O interese
do investidor e o da coletividade.

As próprias empresas estatais, constituídas sob o mo
delo mercantil de sociedades anónimas, têm de ser geri
das com eficiência e assegurar a remuneração do seu
capital a fim'de continuar expandindo suas atividades,
reinvestindo no setor ondc atuam c, se tratando do
Setor Elétrico, seu autofinanciamento, derivado princi
palmente das tarifas, é fator essencial de sua saúde
financeira.

Dadas as dificuldades presentes do Setor Elétrico a
colaboração da iniciativa privada se faz necessária. so
bretudo nas obras de menor porte, liberando a União
Federal para que, com o apoio dos Estados, execute
as grandes obras de geração.

Existe grande número de pequenas e médias quedas
d'água que podem e devem ser exploradas por particu
lares, mormente o segmento da economia interessado
na expansão de suas atividades e que poderá praticar
auto-suprimcnto, isoladamente, ou associando-se a ou
tros.

O art. 151. § I", item IV, do Decreto-Lei n"41.019.
de 26 de fevereiro de 1957, ao tratar da centralização
da produção recomcnda a construção de usinas médias
e pequenas. localizadas nas vizinhanças dos centros de
carga:

"Art. 151. Caberá ao CNAEE. depois de ou
vidas as entidades interessadas da região e a fiscali
zação. <jetermin"r as condições de ordem técnica.
fínanceira e administrativa e as compensações com
que a centralização será feita, bem como no caso
da coordenação, prevista pelo inciso IH do art.
149, promover sua efetivação.

'§ 1" Para os efeitos da coordenação, de acordo
·com o estabelecido no art. 3" do Decreto-Lei n"

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

5.287, de 26 de fevereiro de 1943, serão organizadas
CNAEE, Comissóes Especiais encarregadas do es
tudo para a progressiva estruturação dos sistemas
centralizados no País. estudo esse que deverá
abranger em sua forma mais completa:

IV - O planejamento da concentraçüo da pro
dução dentro dos sistemas regionais de centrali
zação. pela construçào. sempre que economica
mente indicada. de novas usinas geradoras de gran
de capacidade c eficiência. sem prejuízo. todavia.
da construção de novas usinas médias e pequenas,
localizadas nas vizinhanças dos centros de carga.
obedecendo o conjunto às características norma
lizadas e visando ao abastecimento ordenado do
sistema centralizado."

Conclua-se, mais, que a autoproduçüo, sobretudo pa
ra projeto de intenso consumo de energia elétrica. é
infinitamente mais justa do que a concess,'io de tarifas
subsidiadas, pelas quais paga toda a sociedade.

Tem o projeto de lei, como escopo fundamental, "
alteração dos princípios de regência das tarifas dos servi
ços públicos de energia elétrica, com li modificação do
critério do custo histórico para o do custo marginal.

Para uma melhor compreensão do problema tarifário
é necessário definir seus principiais agentes que são
a empresa supridora de energia elétrica, o consumídor
e o Estado. Cada um destes agentes têm os seus próprios
objetivos que podem ser conflitantes entre si.

Através da venda de seus serviços, via tarifa, a empre
sa deseja conseguir uma rentabilidade razoável. uma
elevada utilização de suas instalaçóes e equipamentos
e regras estáveis para o seu negôcio.

Ao consumidor interessa que as tarefas reflitam cus
tos de uma gestáo empresarial eficiente. que não lhe
transfiram possíveis erros de má gestão. que sejam sim
ples e compreensíveis e que sejam esttíveis, em termos
de moeda constante.

Já o Estado tem propósitos políticos em relação à
estrutura tarifária. Ele procura a eficiência econômica,
a poupança de energia e o desenvolvimento econàmico
com benefícios sociais.

Por sua condição de monopólio natural, pois uma
só empresa pode prestar o serviço, por um preço mais
barato, por sua importância estratégica, por sua impor
tância produtiva e social para o bem estar da comuni
dade servida e por sua importância econômica como
insumo essencial e insubstituível na vida moderna,
a energia elétrica é regulada pelo Estado.

Portanto, os serviços de energia elétrica. ,eja por
razões de ordem empresarial. seja por razões opera
cionais e de atendimento do mercado consumidor, ne
cessitam de fiscalização, para evitar os excessos do mo
nopólio. com a possibilidade de lucros extraordinários,
assim como para melhorar a eficiência das empresas.

Os fatos acima condicionam substancialmente os pro
cessos de fixação de tarifas a uma forte interferência
do Poder Concedente. objetivando como resultado que
o preço final da energia elétrica fique condicionado
por fatores econômicos, políticos e sociais.

Em nOssO País, onde predominam a economia de
mercado e uma sociedade dividida entre opulência e
miséria, tanto os consumidores, como as empresas e
seus acionistas precisam de certas condições, onde os
primeiros tenham acesso crescente aos bens e serviços
necessários ao seu bem-estar com preços ou tarifas com
patíveis com suas possibilidades e os outros de estabi
lidade económico-financeira, a fim de garantir o mer
cado em expansão.

Dessa forma. torna-se inevitávc1 o comportamento
antagônico das forças de mercado: as empresas procu
rando abreviar o retorno de seus investimentos e os
usuários exercendo pressões para minimizar as tarifas.
Ao Poder Concedente cabe agir pára o estabelecimento
de tarifas que sejam justas, racionais e estáveis.

Diante da complexidade desta matéria e dos aspectos
técnicos que envolvem. é fundamental construir meca
nismos estáveis de fixação de tarifas, na forma em que
está consignado no presente projeto. Do mesmo modo.
e de forma clara e normativa, instituir a proteção legal
aos consumidores domésticos de baixa renda. na zona
urbana ou rural, de modo que possam usufruir de tarifas
seletivas Ou especiais, a fim de não os privar do conforto
propiciado pela energia elétrica.
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O nosso atual sistema tarifário é definido a partir
de custos médios contábeis. Assegura-se uma remune
ração sobre investimentos cOlltabilizados e corrigidos,
em operação, e portanto" passados. Este sistema não
fornece informações suficientes para uma estrutura tari
fária mais complexa. pois não diferencia as atividades
de geração. transmissüo e distribuição ao remunerar
igualmente os ativos contabilizados.

Dessa forma, não se propicia aos consumidores infor
mações adequadas sobre a evolução futura dos preços
e, conseqüentemente, as decisões de investimento, prin
cipalmente. no segmento de geração. tornam-se difíceis.

Como a remuneração incide sobre investimento reali
zado suscita dúvida~ sobre a .sua razoabilidade. pois
existem problemas quanto à avalização correta dos Ati
vos, principalmente em conjuntura inflacionária. Cria
a possibilidade de transferir ao ususário as ineficiências
empresariais e não elimina a possibilidade de subsídios
cumulativos entre as diversas classes de consumidores.

A metodologia para determinação de um outro siste
ma tarifário, que permita sanar as deficiências aponta
das, é a que se baseia em custos marginaís.

Sabe-se que a energia elétrica é um serviço que ao
longo da cadeia, produção-transmissão-distribuição, se
transforma e se valoriza aumentando o seu custo. Entre
as duas extremidades da cadeia - produção e venda
em baixa tensão - custos se adicionam. Assim. quilo
watls-hora fornecidos em níveis de tensão diferentes
são inevitavelmente produtos comerciais diferentes.
com usos diferentes. com custos diferentes. É nos eus
tos. por isso. que a estrutura justa. estável e racional
deve ser buscada.

A cada instante novos consumidores de energia elétri
ca sào incorporados ao sistema e os antigos não deixam
de aumentar o seu consumo. Para o País, são estes
suprimentos que exigem novas fontes produtoras. novos
sistemas de transmissáo e de distribuição 1 e, conseqüen
temente, novos custos para a coletividade. São, por
isso, os consumos marginais que estão em causa cotidia
namente nas decisões do Setor Elétrico e são os custos
marginais que deverão orientar a definição da estrutura
justa pura as tarifas.

Os custos marginais se fundamentam em custos espe
rados e são baseados em orçamentos das obras previstas
no plano plurianual setorial aprovado na forma da lei.

Eles. ao contrário do custo médio das usinas já em
serviço, é que. como referencial tarifário, informam
corretamente, a cada usuário. as conseqüências econô
micas de seus atos de consumidor, propondo um preço
tal que toda decisão marginal tomada lhe custará aquilo
que custar ao produtor-distribuidor e à coletividade.
Ele indicará ao consumidor de uma só vez, qual a econo
mia que a coletividade realizaria se ele diminuísse seu
consumo, se ele o deslocasse ou, o limite, o anulasse
completamente.

O mesmo custo marginal se justifica como referencial
para antigos consumidores, dado o fato de que todo
o consumo pode ser considerado como suplementar,
pois a decisão de renuncÍ<í-lo pode ser tomada a cada
instante. Observa-se, ainda, que a diminuição do forne
cimento a um consumidor permite atender o cresci
mento do consumo de outro. cuja demanda exigiria
a construção de nova fonte produtora. Portanto a utili
zação de custos marginais permite tratar separadamente
os seguimentos de geraçáo, transmissão e distribuição,
sinalizar adequadamente aos consumidores, em termos
de custos. gerar maior eficiência econômica ao sistema.
induzindo a uma maior eficiência empresarial e melhor
utilização das instalações e dos equipamentos.

Dessa forma, a tarifa determinada a partir dos custos
marginais será justa, estável e racional pois será neutra.
eqüitativa e eficaz.

Será neutra porque conduzirá a se faturar cada presta
ção de serviço a seu custo real para a coletividade;
eqüitativa porque cada consumidor paga segundo o cus
to que provoca, eliminando por princípio. toda subven
ção oculta. toda discriminação e todo jogo de influên
cias; eficaz porque a tarifa resultante orienta de forma
ótima a expansão do consumo. para as horas e locais
onde O suplemento de fornecimento é globalmente o
menos oneroso para a Nação.

Objetiva. em suma, o projeto, dar nova orientação
à fixação das tarifas de energia elétrica. sob O princípio
da harmonização da prestação de serviço adequado com
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tarifas estabelecidas pelo regime de preços garantidos.
O conceito de atualidade do serviço, é definido refe

rindo-se aos equipamentos e instalação existentes. co
mo. ainda. sua ampliação na medida das necessidades
de consumo dos usuários.

O regime de preços garantidos compreende valores
de tarifas que se atualizam automaticamente em funç,io
de índices de correção adequados. Estabelece que os
valores das tarifas são fixados como iguais aos custos
marginais de expans,io dos sistemas e que a correção
dos mesmos se fará por'fôrmulas paramétricas que con
sideram variaç6es de custos·nos sistemas elétricos_

O presente projeto de lei considera a possibilidade
de rever os valores (níveis) iniciais das tarifas. quando
ocorrerem alteraçóes significativas no mercado finan-
ceiro e nos custos do sistema elétrico. .

É estabelecido tratamento diferenciado. para efeito
tarifário. da geração principal e transmissão. da geração
complementar e da distribuição. Das 176 usinas hidrelé
tricas listadas no plano plurianual setorial para serem
construídas até o ano 2.010, 110 são de potência contí
nua menor que LOO MW médios. enquanto apenas 66
têm potência contínua maior que aquele valor e que
as usinas abaixo de 30 MW não foram consideradas
naquele documento.

Introduz-se o conceito de "sistemas" grupando os
concessionários com geração principal e respectivo sis
tema de transmissão. O sistema é planejado e operado
de forma integrada a nível regional e nacional e para
mduzir as tarifas dos sistemas isolados, situados nas
regiões Norte e Centro-Oeste. o projeto de lei considera
o seu gasto com combustíveis como custo do sistema
integrado.

Define-se a forma como ocorrerá a venda de energia
de um produtor complementar ou de excedentes de
auto-produção às demais concessionárias do setor elétri
co, bem como a forma de estruturar as tarifas do sistema
a serem aplicadas às yendas para os concessionários
distribuidores; estabelece o destino das receitas produ
zidas.

Define-se o nível das tarifas de fornecimento dos con
sumidores finais e estabelece-se que a estrutura é aberta
por nível de tensão e classes de consumo. Deixa a crité
rio do Poder Concedente a equalização das tarifas a
nível do consumidor final e sua regulamentação.

Abre-se a possibilidade do autoprodutor utilizar a
rede dos sistemas elétricos. para receber energia em
ponto distante do local de geraçáo. com o pagamento
de um aluguel pelo uso da rede.

Cria-se a figura da sociedade de autoprodutores para
produzir energia destinada ao consumo próprio de seus
integrantes.

Autoriza-se. mediante algumas condições. a que pes
soa física ou jurídica se candidate â conces~ão para
explorar queda d'água para geração de energia elétrica
destinad3 a consumidor exclusivo. Ne~tas condições.
cria~se n conceito do concessionário gerador para consu
midor exclusivo.

Cria-se a figura do conccsslon[irin de construção e
estabelece as condiçóes para a alienação da usina licita
da ao concessionário comprador.

Institui-se e define-se as atribuiçóes da Comissáo Na
cional de Política Tarifária.

Regula·se o direito de propriedade dos bens afetos
à concessão. assegurando'a prévia e justa indenização.
em caso de reversão.

Indica-se a maneira pela qual o interessado em estu
dar um aproveitamento hidrelétrico deve proceder es
pecialmente com relação aos direitos de ribcirinidade.

Estamos convencidos que. com a conversão do pre
sente projeto em lei. com os aperfeiçoamentos que li

talentoso exame das Casas do Congresso Nacional vier
a introduzir em seu texto final. o País prepara-se para
recuperar um dos mais sérios·.problemas de sua atuali
dade. revitalizar o sistema elétrico nacional' e possibi
litar um exerciêio mais saud,ível da soberania do povo
do controle estratégico de um insumo econômito inti
mamente ligado à segurança nacional. ao desenvolvi
men.to econômico e ao bem-estar social dos brasileiros.

Sala da, Sessõe,. n de novembro de 1989. - Depu
tado Marcelo Cordeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CONSTITUIÇÃO DA
REPlrPLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em
vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte
ao da promulgação da Constituição. mantido. até então.
o da Constituição de 1967. com a redação dada pela
Emenda n" 1. de 1969. e pelas posteriores.

§ 12. A urgência prevista 110 art. 148. lI, não preju
dica a cobrança do empréstimo compulsório instituído
em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A
(Eletrolmis). pela Lei n" 4.156. de 28 dc novembro
de 1962. com as alterações posteriores.

DECRETO N' 5.407
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1904

Regula o aproveitamento da força hydraulica pa
ra transformação em energia electrica applicada
a serviços federaes.

DECRETO N" 24.643.
DE 10 DE JULHO DE 1934

Deereta o Código de Aguas

LEI N" 3.890-A,
DE 25 DE ABRIL DE 1961

Autoriza a União a constituir a Empresa Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, e dá outras
providências.

DECRETO N' 51.936
DE 4 DE NOVEMBRO DE 1964

Regulamenta, para as empresas concessonárias
do serviço de energia elétrica, a aplicação do art.
57 da Lei n" 3.470. de 28 de novembro de 1958
e dos arts. 3' e 6" da Lei n'.' 4.357, de 16 de julho
de 1964 relativos à correção da tradução monetária
do valor original dos bens do ativo imobilizado das
pessoas jurídicas.

O Presidente da República. usando das atribuições
que lhe confere o art. 37. inciso I daSonstituição. e

Considerando que o Código de Aguas (Decreto n"
42.643 de Hl de julho de 1964. e o Decrcto-Lei n" 3.123,
de 19 de março de 1941, dispõem quc o capital a remu
nerar para a:- empresas concession~1riasde serviços de
energia elétrica será determinado na base do custo histó'
rico;

Considerando que a receita resultante das tarifas es
truturadas na base de investimento escriturado a custo
histórico não representa o efetivo custo de serviço em
virtude de fenômeno inflacionário que repercute mais
gravemente nas empresas de serviços públicos.

Considerando que o scrviço prestado abaixo do custo
real representa efetivo prejuízo para a economia nacio
nal:

Considerando que, por via das Leis n"s 3.470, de
28 de novembro de 1958, e 4.357. de 16 de julho de
1964. o Poder Público j[i legislou de forma a corrigir
tal anomalia;

Considerando que cumpre ao Governo promover to
das as medidas que. atendendo aos legítimos interesses
nacionais. venham corrigir deformaç(ies ou omiss6es
supervenientes. decreta:

Art. 1" As empresas concessionárias de serviços pú
blicos de energia elétrica. individuais ou cpletivas, pode
rão corrigir a tradução monetária do valor original dos
bens de seu ativo imobilizado. para todo os efeitos de
direito, inclusive de natureza fiscal. observando o dis
posto nos arts. 57. da Lei n" 3.470 de28 de novemhro
de 1953. 3" a 6" da Lei n" 4.357. de 16 de julho de
1964. e DeCretos n'!s 54.145. de 19 de agosto de 1964
e 54.252 de 3 de setembro de 1964. ressalvadas as dispo-

Dezembro de 1989

sições legais e regulamentares a que estão subordinadas
e de acordo com as normas deste decreto.

§ 1" As empresas de que trata este artigo e que
já realizaram a correção monetária do valor original
dos bens o seu ativo imobilizado nos termos das Leis
n"s 3.470 de 23 de novembro de 1959 e 4.357 de In
de julho de 1964. na primeira correçáo que vierem a
fazer dcven'lo ajustar-se. às normas deste decreto.

S 2" Além dos valore, referidos no art. 57. § 4"
da Lei n" 3.470, de 28 de novembro de 1958, não seráo
corrigidas:

a) a parcela do ativo imobilizado correspondente
aos recursos a quc se referem as contns dos códigos
n's 51.1 e 53.2 (AUXllios para Construções); .

b) as parcelas de Reserva para Depreciação relati-
vas aos bens deduzidos do investimento até a data da
correção.

§ 3'" As reservas para Amortizaçáo e ReverS<lo (nrt.
38 do Decreto n" 41.019. de 27 de fevereiro de 1957)
serão corrigidas depois de deduzidos de seus saldos os
saldos dos respectivos fundos.

§ 4" A reserva para Depreciação (art. 32. do Decre
to n" 41.019. de 27 de fevereiro dc 1957) será corrigida
depois de deduzido do seu saldo, o saldo de Caixa até
o limite daquela.

§ 5"- Simultaneamente com a correção do investi
mento o concessionário corrigirá os saldos devedores
dos empréstimos contraídos com o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e a Centrais Elétricas
adotando os mesmos índices utilizados na correção do
ativo.

§ 6" As correções monetárias do valor original dos
bens do ativo imobilizado e das reservas para Depre
ciação e Amortização serão registradas separadamente
nas respectivas contas.

Art. 2" A taxa de conversão para moeda nacional.
para efeito de correçáo monetária do ativo dos bens
importados mediante utilização de empréstimos ou fi
nanciamentos. contraídos no exterior. será determinada
em correlação com variações cambiais no saldo devedor
do respectivo empréstimo ou financiamento.

Art. 3" Após o tombamento de que trata o Decre
to-Lei n" 3.128. de 19 de março de 1941. a utilização
pelas empresas concessionárias de serviços públicos de
energia elétrica, da faculdade prevista no art. I" deste
decreto far-se-á com as seguintes modificações:

a) o valor original dos bens do ativo imobilizado
a ser corrigido na forma deste decreto será o de seu
custo histõrico determinado pela Comissão de Tomba
mento e aprüvado pela Fiscalizaçáo.

b) a reserva para Depreciaç'io a ser considerada
para o efeito do disposto no § 4" do art. I', deste decreto.
será aquela determinada pela Comissão de Tombamen
to e aprovada pela Fiscalizaçáo.

Parágrafo único. As empresas concessionárias que
venham a obter em regime provisório os benefícios pro·
porcionados por este decreto, até a determinaçáo do
respectivo investimento por Comissão de Tombamento,
passarão ao regime definitivo, na fonna da legislação
vigente. tão pronto seja o mesmo reconhecido.

Art. 4:' Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicaçáo revogadas as disposições em contnirio.

Brasília. 4 de novembro de 1964: 143" da Indepen
dência e 76" da República. - H. CASTELLO BRANCO
- Mauro Thíbau.

LEI N' 5.073
DE 18 DE AGOSTO DE 1966

Modifica em paI'te as Leis n's 2.308, de 31 de
agosto de 1954: 4.156, de 28 de novembro de 1962:
4.357, de 16 de julho de 1964: 4.364, de 22 de julho
de 1964 e 4.676, de 16 de julho de 1965.

DECRETO-LEI N" 3.128
DE 19 DE MARÇO DE 1941

Dispõe sobre. o tombamento dos bens das empre
sas de eletricidade.

Art. 9' Será de 10% (dez por cento) o lucro a ser
permitido (10 investimento. e a ser computado no cálculo
das tarifas das empresas que explorarem a indústria
e comércio da energia hidro e termoelétrica.
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* 1" Aquela taxa de lucros poderá ser revista e mo
dificada de futuro, a juízo do Governo Federal, se sensí
veis alterações ocorrerem no mercado monetário e de
títulos intúnos.*2" S<; isso verificar-se. a nova taxa a ser permitida
como lucro do investimento n:lo excederá a taxa dos
lucros pagos, pela União. aos portadores de títulos da
dívida pública interna, acrescida de 3o/c (três por cento).
tendo-se em vista a média. no ano anterior das cotações
de tais títulos. no mercado respectivo.

LEI N" 4156
DE 2<: DE NOVEMBRO DE 1962

Altera a legislação sobre o Fundo Federal de
Eletrificação e dá outras providêucias.

DECRETON' 41.019
DE 26 DE FEVEREIRÓ DE 1957

Regulamenta us Serviços de Energia Elétrica

.........................................................
TiTULO IV

Do Regime de Exploração dos Serviços de Energia Elé·
trica

········ ...··CAPi.'fÜ'r:.Ü·V················· .. ·.. ·.. ·
Da Centralização da Produção

Arf. 149. A centralização dos sistemas geradores
de energia elétrica poderá efetivar-se a fim de atender
deficiências locais de suprimento ou objetivando a ra
cionalizaç:lo da produção em uma dada região. me
diante os seguintes processos:

1- pela interligação simples de dois ou mais sistemas
geradores de entidades diversas, mantendo cada uma
o seu próprio critério de operação e aplicando livre
mente suas disponibilidades de energia.

II - pela integraç:lo sob uma única propriedade e
uma operaç,]o centralizada. tanto da geração e da trans
miss,]o, como da distribuição da energia aos consumi
dores;

111- pela coordenação das 0llerações de geração e
de transmissão para o fornecimento em grosso às entida
des distribuidoras de energia aos con5umidores. .

Art. 150. A centralização poderá ser solicitada pe
los concessionários ao CNAEE, e somente se efetuará
após a sua aprovação. ou quando o interesse nacional
,justificar. determinada compulsoriamente pelo mesmo
Conselho. nos casos dos incisos 1e 11 do artigo anterior.

Art. 151. Caberá ao CNAEE, depois de ouvidas
as entidades interessadas da região e a fiscalização, de
terminar as condições de ordem técnica, financeira e
administrativa e as compensações com que a centrali
za,<io ser<í feita. bem como no caso da coordenação,
prevista pelo inciso III do art. 149, promover sua efeti
va,,]o.

~ I" Para os efeitos da coordenação. de acordo com
o estabelecido no art. 3" do Decreto-Lei n" 5.287. de
26 de fevereiro de 1943. serão organizadas pelo CNAEE
Comisscies Especiais encarregadas do estudo para a pro
gressiva estruturação dos sistemas centralizados do País.
estudo esse que deverá abranger em sua forma mais
completa:

LEI N" 5.899,
DE 5 DE JULHO DE 1973

Dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletrici·
dade da Itaipu e dá outras providências.

DECRETO N" 73.102,
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1973

Regulamenta os arts. 12 e 13, da Lei n' 5.899,
de 5 de julho de 1973, que dispõem sobre a coorde·
nação operacional dos sistemas elétricos interligados
das Regiões Sudeste e Sul.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DECRETO-LEI N\' 1.506,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1976

Altera disp~sitivo da Lei n' 5.655, de 20 de maio
de 1971, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item n, da Constituição decreta:

Art. 1" O art. 2" da Lei n" 5.655. de 20 de maio
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2' O investimento na indústria de
energia elétrica é o capital efetivamente aplicado
pelo concessionário na propriedade vinculada à
concessão. desde que os bens e instalações resul
tantes tenham sido destinados, direta ou indireta
mente. a critério do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, à produção,
transmiss:lo. traosformação e/ou distribuição de
energia elétrica, no interesse permanente e exclu
sivo do serviço público de energia elétrica.

§ 1" Para obtenção de serviço ao custo, através
de tarifa adequada. considerar-se-ão as seguintes
parcelas do investimento total:

a) os bens e instalações em efetiva operação
ou utilização no serviço. observada a respectiva

. capitalização pro rata tempore;
b) os materiais em almoxarifado, indispensá-

veis ao funcionamento ou à expansão do sistema
elétrico e à administração da empresa equivalentes
ao valor médio dos saldos mensais da respectiva
conta; e,

c) o capital de giro necessário à movimentação
da empresa. constituido do resultado, acaso positi
vo, das operações indicadas na seguinte fórmula:

CG = DNV + RCP - ECP onde CG significa
capital de giro; DNV. o valor médio dos saldos
mensais das contas do "Disponível não Vincula
do"; RCP, o valor médio dos saldos mensais das
contas do "Realizável a Curto. Prazo", exceto as
aplicações financeiras no mercado de títulos e valo
res; e ECP, o valor médio dos saldos mensais das
contas de "Exigível a Curto Prazo", excluídas as
parcelas de empréstimos a longo prazo vencidas
no eXercício.

§ 2" O Investimento RemuneráveI será a dife
rença entre a soma dos vâlores finais previstos no
parágrafo anterior e a soma das deduções a seguir
estabelecidas~ calculadas pelo c-rítério pro rata tem..
pore:

a) a Reserva para Depreciação;
b) a Reserva de Amortização, se houve,;
c) os adiantamentos, contribuições e doações

referentes aos bens e instalações definidos na letra
a do parágrafo anterior;

d) o valor das obras pioneiras a que se refere
o parágrafo único do art. la da Lei n' 4.156, de
28 dc novembro de 1962, introdUZido pelo Decre
to-Lei n" 644, de 23 de junho de 1969, dos bens
e instalações para uso futuro e das propriedades
da União em regime especial de utilização;

e) o saldo da Conta de Resultados a Compensar.

Art. 2" A partir de l' de maio de 1977 os concessio
nários do serviço público de energia elétrica obser
varão o diposto nas alíneas a, b e c do art. 1\' do Decre-'
to-Lei n" 1.302. de 31 de dezembro de 1973.

Art. 3" As obras em andamento realizadas median
te a utilização de capital próprio do concessionário ou
empréstimo vencerão juros de, no máximo, 10% (dez
por cento) ao ano, capitalizados e acrescidos ao respec
tivo custo. até a data em que entrarem. em serViço,
a critério do Departamento Nacional de Aguas e Ener
gia Elétrica - DNAEE.

Art. 4" Com vigência até o exercício de 1979. ano
base de 1978, o Imposto de Renda devido pela Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás e pelos conces

.sionários do serviço público de energia elétrica será
calculado pela aplicação da alíquota de 6% (seis por
cento) sobre o lucro tributável.

§ l' Sobre o imposto referido neste artigo é vedada
qualquer dedução a título de incentivo fiscal, enquanto
vigorar a aplicação da alíquota ora estabelecida,

§ 2" Os juros a qúe se refere o art. 3° ficam isentos
no Imposto de Renda.

Art. 5" Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogado o art. 3" e seu parágrafo
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único da Lei n' 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decre
to-Lei n" 1.443. de 11 de dezembro de 1955, e demais
disposições em contrário.

Brasília, 23 de dezembro de 1976; 155" da Indepen
dência e 88' da República. -ERNESTO GEISEL, Má·
rio Henrique Simousen, Shigeaki Ueki, João Paulo dos
Reis Velloso.

LEI No 7.181,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983

Prorroga a vigência do empréstimo compulsório
instituído em favor da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - Eletrobrás, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguite lei:

Ar!; 1° O empréstimo compulsório estabelecido na
legislação em vigor em favor da Centrais Elétricas Brasi
leiras S.A. - Eletrobrás. aplicado de acordo com a
destinação prevista na Lei Complementar n' 13, de 11
de outubro de 1972.

Parágrafo único. Mediante proposta da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, o Ministro das
Minas e Energia aprovará, a cada ano, o plano de aplica
ção dos recursos para o ano subseqüente.

Art. 2" (Vetado).
Art. 3" Os juros previstos no § 2' do art. 2" do De

creto-Lei n" 1.512, de 29 de novembro de 1976, poderão
ser pagos em parcelas mensais.

Art.40 A conversão dos créditos do empréstimo
compulsório em ações da Eletrobrás. na forma da legis
lação em vigor, poderá ser parcial ou total conforme
deliberar sua Assembléia Geral. e será efetuada pelo
valor patrimonial das ações, apurado em 31 de dezem
bro do ano anterior ao da conversão.

Parágrafo único. O valor da conversão que exceder
à quantia determinada pelo capital social, dividido pelo
número de ações em circulação, será considerado reser
va de capital.

Art. 5" O atraso do recolhimento do empréstimo
compulsório acarretará a incidência de multaequiva
lente a 5% (cinco por cento)"no primeiro mês de atraso
e a 3% (três por cento) para cada um dos meses subse
qüentes, calculada sobre o débito corrigido até a data
em que for feito o recolhimento.

Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1963; 162'" da Indepen

dência e 95" da República. -JOÃO F1GUEIREDO 
Emane Galvêas - Cesar Cals.

DECRETO-LEI N" 5.287,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1943

Dispõe sobre os Órgãos Auxiliares e as Comissões
Especiais do Couselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atrilJuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1." No interesse do serviço serão considerados
"Órgãos Auxiliares" do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica (CNAEE) as repartiçõcs federais,
estaduais e municipais, que exerçam atividades relacio
nadas com as do referido Conselho.

§ 1" A declaração de "Órgão Auxiliar" far-se-á, em
qualquer caso, por decreto do Presidente da República.
mediante proposta do CNAEE.

§ 2" O presidente do CNAEE, por si ou seus repre
sentantes, entender-se-á diretamente com os dirigentes
dos "Órgãos ~uxiIiares".

§ 3' Os "Orgãos Auxiliares" deverão proceder aos
estudos, trabalhos, inspeções e fiscalizações, bem como
reunir os dados estatísticos e informações, que forem
solicitados pelo CNAEE.

Art. 2' O CNAEE, por iniciativa própria ou por
solicitação dos "Órgãos Auxiliares", poderá providen
ciar o estágio, em §ua Divisão Técnica, de técnicos per
tencentes a estes Orgãos.

Art. 3" Tendo em vista a realização de estudos téc
nicos e econômicos, necessários à execução das atribui
ções do CNAEE, poderão ser organizadas comissõe.s
especiais, de caráter temporário, constituíd~spor técm
cos do aludido Conselho, da Divisão de Aguas e dos
"Órgãos Auxiliares": .
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§ 1" Resolvida, pelo CNAEE, a criação de urna
comissão especial. o presidente desse órgão notificará
as repartições interessadas. cumprindo a estas indicar
os técnicos necessários. de acordo com a comunicação
do Conselho.

§ 2' O presidente do CNAEE requisitará. na forma
da lei. para servir no Conselho. pelo tempo que devam
durar os trabalhos da Comissão especial, os técnicos
cujos nomes lhe forem indicados pelas repartições.

§ 3" Para a constituição e o funcionamento da, co
missões de que trata o presente artigo, o presidente
do CNAEE baixará. em cada caso, as portarias neces
sárias,

§ 4" As comissões especiais ficarão diretamente su
tlldinadas ao presidente do CNAEE. a quem deverão
Jf~5entar os resultados de seus estudos.

Art. 4" Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1943. 122" da Inde
pendência e 55" da República. - Getúlio Vargas 
Apolonio SaBes.

PROJETO DE LEI
N' 4.339, DE 1989
(Do Sr. Telmo Kirst)

Inclui inciso no art. 18 da Lei n' 7.839, de 12
de outubro de 1989, que dispóesobre o FGTS permi
tindo a movimentação da conta vinculada em caso
de r,escisão de contrato por prazo determinado.

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); e de Trabalho - art, 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 18 da Lei n" 7.839, de 12 de outubro

de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

"Art. 18 .

IX - rescisão do contrato por prazo determi
nado."

Art. 2'" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contnirio.

Justificação

A Lei n' 7.839, de 12 de outubro de 1989, que traçou
novas diretrizes para o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, revogando, inclusive, a Lei n' 5.107, de
13 de setembro de 1966. que instituiu aquele si~tema,

previu, em seu art. 18. diversas hipóteses para a movi
mentação das contas vinculadas pelo trabalhador titu
lar.

Ocorre, todavia, que injustificadamente deixou de
ser prevista a hipótese de rescisão de contrato por prazo
determinado.

Ora, só na cidade de Santa Cruz do Sul. no Estado
do Rio Grande do Sul, existem doze mil trabalhadores
ligados à indústria do fumo, que são safristas, isto é,
que possuem contratos por prazo determinado, segundo
correspondência que recebemos do Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias de Alimentação de Santa
Cruz do Sul.

Reconhecendo a justiça da reivindicação. elaboramos
o presente projeto de lei, alterando a citada Lei n'
7.839, de 1989, a fim de preencher essa lacuna.

Estamos certos de que contaremos com o apoio dos
nobres pares, para a aprovação desta medida legislativa
de profundo alcance social.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1989. - Depu
tado Telmo Kirst.

LEGISLAÇÃO CITADA PELA COORDENAÇÃO
DE COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.839,
DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, e dá outras providências.

Art. 18. A conta vinculada do trabalhador no
. FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:
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I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta.
de culpa recíproca e de força maior; comprovados com
o pagamento dos valores de que trata o art. 16:

II - extinção total da empresa. fechamento de quais
quer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, su
pressão de parte de suas atividades. ou ainda faleci
mento do empregador individual. sempre que qualquer
dessas ocorrências implique rescisão de contrato de tra
balho. comprovada por declaração escrita da empresa.
suprida. quando for o caso. por decisão judicial transi
tada em julgado:

III~ aposentadoria concedida pela Previdência So
cial:

IV - falecimento do trabalhador. sendo o saldo pa
go a seus dependentes, para esse fim habilitlldos perante
a Previdência Social. segundo o critêrio adotado para
a concessão de pensões por morte. Na falta de depen
dentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta
vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indica
dos em alvará judicial. expedido a requerimento do
interessado, independente de inventário ou arrolamen
to;

V - pagamento de parte das prestações decorrentes
de financiamento habitacional concedido no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH. desde que:

a) o saldo da conta vinculada corresponda a. no míni
mo, 5 vezes a renda mensal do mutuário:

b) o valor bloqueado seja utilizado. no minímo. du
rante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento' atinja, no máximo, 80%
do montante da prestação;

VI -liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador. den
tre elas a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 anos
para cada movimentação:

VII - pagamento total ou parcial do preço da dqui
sição de moradia própria, observadas as seguintes con
dições:

a) o saldo da conta vinculada do adquirente deverá
ser igualou superior a 5 (cinco) vezes o valor da sua
renda mensal:

b) seja a operação financiável nas condições vigentes
para SFH;

VIII - quando permanecer 3 anos ininterruptos, a
partir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos.

§ 1" A regulamentação das situações previstas nos
incisos 1 e II assegurará que a retirada a que faz jus
O trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na
conta vinculada durante o período de vigência do último
contrato de trabalho. acrescida de juros e atualização
monetária. deduzidos os saques;

§ 2' O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de
baixa renda e a preservar o equilibrio financeiro do
FGTS:

§ 3' O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador. só poderá ser exercido para
um único imóvel;

§ 4' O imóvel objeto de utilização do FGTS somen
te poderá ser objeto de outra transação com recursos
do Fundo. na forma que vier a ser regulamentada pelo
Conselho Curador;

§ 5' O .pagamento da retirada, após o período pre
visto em regulamento. implicará atualização monetária
dos valores devidos.

PROJETO DE LEI
N' 4.340, DE 1989

(Do Sr. Carlos Vinagre)

Antoriza o Poder Executivo a instituir a Fundllção
Universidade Federal de Castanhal, no Estado do
Pará.

(Apense-se ao Projeto de Lei n'! 2.314/89.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a insti

tuir. sob a denominação de Fundação Universidade Fe
deral de Castanhal, uma fundação que se regerá por
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estatutos aprovados por decreto do Presidente da Repú
blica.

Art. 2" A Fundação. com sede e foro no Município
de Castanhal. Estado do Pará, sen, entidade autônoma
e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição
de seu ato constitutivo em cartório, do qual serão partes
integrantes os estatutos e o decreto que os aprovar

Art. 3"' A Fundação terá por objetivo criare manter
a Universidade Federal de Castanhal. instituição de en
sino superior. de pesquisa e estudos em todos os ramos
do saber e de divulgação científica, técnica e cultural.

Art. 4" O patrimônio da Fundação será constituído:
I - pelas doações. auxilias e subvenções que lhe ve

nham a ser feitos ou concedidos pela União. Estados.
Municípios e quaisquer outras entidades públicas e pri
vadas:

II ~pela dotação consignada anualmente no Orça
mento da União;

III - pela doação de bens máveis e imáveis do Esta
do do Pará e do Município de Castanhal, autorizada
em lei;

IV - pelo:; bens e direitos que, no ato constitutivo
da Fundaçáo, forem doados por outras entidades inte
ressadas nos seus objetivos:

V -pelas rendas resultantes de depósitos bancários
e em cadernetas de poupança;

VI - pela taxa de inscrição e anuidades que forem
fixadas pelo Conselho Federal de Educação.

Art. 5" A Fundação Universidade Federal de Cas
tanhal será administrada por um Conselho Diretor,
constituído por 6 (seis) membros. escolhidos entre pes
soas de ilibada reputação e notório saber e competencia,
nomeados pelo Presidente da República.

§ 1" O Conselho Diretor elegerá. dentre seus mem
bros, o Presidente da Fundação.

§ 2'! O Presidente da Fundação à representará em
juízo e fora dele.

§ 3" Ao Conselho Diretor compete propor qual
quer alteração dos estatutos.

Art. 6" O Reitor da Universidade Federal de Casta
nhal será eleito pelo Conselho Diretor. com mandato
de 3 (três) anos. vedada a recondução.

Art. 7" A Universidade Federal de Castanhal em
penhar-se-á no estudo dos problemas e no planejamento
de programas relacionados com o desenvolvimento eco
nômico, social e cultural do País, conferindo ênfase
particular às peculiaridades regionais das áreas sob sua
influência.

Art. 8' A Universidade Federal de Castanhal goza
rá de autonomia didática, administrativa. financeira e
disciplinar, compondo-se dos seguintes setores de co
nhecimento:

I - Setor de Ciências Biológicas e de Saúde:
a) Farmácia:
bJ Odontologia;
c) Veterinária.
II~ Setor de Ciências Exatas e Naturais:
a) Licenciatura em Ciências;
b) Licenciatura em Geografia;
c) Licenciatura em Geologia.
III - Setor de Letras e Ciências Humanas:
ai Ciências Econõmicas;
b) Licenciatura em História:
c) Ciências Contábeis;
d) Serviço Social;
e) Educação Física.
IV - Setor de Ciências Agrícolas:
a) Agrimensura;
b) Agronomia.
Art. 9' O regime jurídico dos servidores da Funda

ção Universidade Federal de Castanhal será o da legisla
ção trabalhista.

Art. 10. A medida prevista nesta lei é subordinada
à prévia consignação. no Orçamento da União. das do
tações necessárias, por iniciativa exclusiva do Presiden
te da República.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O papel das universidades, na luta contra o subdesen

volvimento. constitui objeto de amplo debate no mundo
contcmporãneo. que vê nessas instituições. estrutura
mentos capazes de:: corresponder às exigências de uma
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transformação, cada vez mais rãpida, das condições so
ciais e econômicas de uma região.

A universidade, como centro de saber, nos países
mais avançados, é chamada em escala crescente, a parti
cipar do processo evolutivo.

A Unesco, o órgão da ONU incumbido de zelar pelos
grandes problemas 'de educação, ciência e cultura no
mundo, tem-se preocupado em estimular a formação
de técnicos e profissionais especializados, que ajudem
o desenvolvimento dos países atrasados, especialmente
em suas regiões mais carentes, sobretudo as que, dota
das de potencialidades e viabilidades, permanecem ei
tagnadas ri falta do saber.

Com efeito, uma universidade é um instrumento que
,suscita o desenvolvimento da humanidade.

Nenhum país se tornou auto-suficiente em ciência
e tecnologia, ou conseguiu emancipar-se economica
mente, sem a função decisiva da universidade.

O Município de Castanhal, no Estado do Pará, enqua
dra-se perfeitamente nas recomendações da Unesco.
Dotado de imensas potencialidades e viabilidades, espe
ra apenas a mola propulsora de uma universidade para
desencadear todo o seu processo de desenvolvimento,
integração regional e crescimento econômico-social.

Num Estado com tamanhas riquezas como o Pará,
'já não se concebe que sua base econômica - extrati
vismo vegetal e mineral, agricultura, pccuária, indús
trias de beneficiamento e transformação -, se processe
de maneiras absolutas, tradicionalistas e ineficientes.

O saber é a luz, é o crescimento. E o Brasil precisa
crescer harmoniosamente, sem desigualdades regionais.

É este o objetivo do projeto de lei que ora subme
,temos à deliberação do Congresso Nacional, esperando
que, pelos scus elevados propósitos, venha a merecer
a aprovação dos nossos dignos Pares.

I Sala das Sessôes, de 1989. - Deputado
Carlos Vinagre, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 4.341, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)

Institui o "Dia dos Irmãos", a ser comemorado,
annalmente, no dia 3 de dezembro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça c Reda
ção (ADM); e de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - ar!. 24, lI,)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" É instituído o "Dia dos Irmãos", asercome

morado no dia 3 de dezembro de cada ano.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.

Justificação

Recebemos um comovente apelo formulado por duas
pessoas que pertencem a uma parcela da população
que anseia por um mundo melhor. onde não haja violên
cia nem guerra entre irmãos.

O pedido, simples na forma mas, profundo e de inesti
mável valor, no conteúdo, foi feito por Nilton Rosa
Coelho e Joaquim Avelar Figueiredo e encaminhado
pelo nobre Vereador Antonio Carlos Caruso, líder do
PMDB na Câmara Municipal de São Paulo,

Os dois citados cidadãos nada desejam para si mas,
somente, que seja instituído o "Dia dos Irmãos" para
ser comemorado, a cada ano, no dia 3 de dezembro,
que escolhemos por ter sido a data em que eles registra
ram a idéia. sob n" 488481, no Cartório de Títulos de
Documentos.
, Não poderíamos deixar de atender o pedido de quem,
nos dias conturbados em que vivemos, ainda se preo
cupa com a fraternidade.
, Seria ingenuidade pensar que apenas uma lei, criando
o Dia dos Irmãos, pudesse imediatamente modificar
o clima de instabilidade vigente. Mas, com toda a certe
za, tal providência levará cada um de nós a um profundo
exame de consciência e. com isso, encontraremos, sem
dúvida alguma, razão para uma vida voltada apenas
'para o bem.
, Reconhecemos que é um trabalho lento cujos resulta
dos se farão sentir a mê'dio c longo prazos mas, espera
~os, sinceramente, a chegada de um tempo em que
todos os dias poder-se-á comemorar o Dia dos Irmãos.

Sala das Sessões. - Deputado Paulo Zarzur.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N' 4.342, DE 1989

(Do Sr. Edmilson Valentim)

Concede às pessoas portadoras de deficiência físi
ca, sensorial ou mental, passe livre em transporte
coletivo urbano e em casas de diversão cultural.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM) e de Saúde. Previdência e Assistência
Social - art. 24 -11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica instituído, em todo o sistema de trans

porte coletivo público urbano no País, bem como em
cinemas. teatros e outras casas de diversão cultural.
o passe livre para os portadores de deficiência física.
sensorial ou mental.

Parágrafo único. Fica igualmente assegurado o passe
livre, a que se refere o caput, ao acompanhante compro
vadamente necessário da pessoa portadora de deficiên
cia.

Art. 2" O Ministro da Justiça, no prazo de 90 (no
venta) dias, credenciará os órgãos competentes de seu
Ministério que ficarão responsáveis, em cada unidade
da Federação pela espedição do passc livre mcncionado
no art. I' e pela fiscalização do cumprimento desta lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçãu

Num País como o Brasil, onde até a grande maioria
das pessoas habilitadas ao trabalho não conseguem em
prego, ou mesmo rcmuneração condigna, imagine-se
as dificuldadcs com que se defrontam os portadores
de deficiências físicas graves, como os deficientes vi
suais, os paraplégicos etc.

Por uma questão de justiça social, então, é que propo
mos que se dê acesso aos portadores de deficiências
físicas ao transportc coletivo urbano e às casas de diver
são cultural.

Assim como foi feito com relação aos idosos, que
desfrutam do passe livre em sistema de transporte públi
ca urbano de passageiros, queremos que os deficientes
físicos, em todo o País, também possam sc utilizar desse
benefício.

Dado o elevado espírito e aleance social desta inicia
tiva, acreditamos que o presente projeto de lei receberá
todo o apoio nesta Casa e no Senado Federa1.

Sala das Scssões, 28 de novembro de 1989. - Depu
tado Edmilson Valentim.

PROJETO DE LEI
N' 4.343, DE 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)

Altera a redação do caput do art. 60 da Lei n"
3,807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); Saúdc, Previdência e Assistência So
cial - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O caput do art. 60, da Lei n" 3.807, de 26

de agosto de 1960, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 60. O pagamento dos benefícios em di
nheiro será efetuado diretamente ao segurado ou
dependente, salvo nos casos de ausência, moléstia
contagiosa, impossibilidade de locomoção, ou
quando o beneficiário constituir advogado, quando
será feito a esse procurador.

Art. 2" Esta lei entra em vigor ria data de sua publi
cação.

Art. 3" Rcvogam-sc as disposições em contnírio.

Justificação
Preceitua o art. 60, da Lei Orgânica da Previdência

Social que o pagamento dos beneficios em dinheiro
será efetuado diretamente ao segurado ou ao depen
dente, salvo nos casos de ausência, moléstia contagiosa
ou impossibilidade de locomoção do bencficiário, quan
do apenas se fará por procurador mediante autorização
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expressa da instituição que, todavia, poderá negá-la
quando reputar essa representação inconveniente.

Trata-se, a nosso ver, de disposição que 'peca por
ser excessivamente discricionária, arbitrária, 'deixando
ao critério da administração aceitar ou não procuração
ainda que outorgada a advogado.

Na realidade, o preceito contido no art. 60 da LOPS
contém absurda restrição aos direitos dos segurados
e dependentes que não mais pode subsistir sob a égide
da Constituição Federal de 1988.

Por tal razão, preconizamos nova redação para o
questionado dispositivo, estabeleeendo que quando o
segurado ou beneficiário constituir advogado, o paga
mento será feito a esse procurador, indcpendentemente
do arbítrio das autoridades da Previdência Socia1.

Sala das Sessões, . - Deputado Hélio Rosas.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA

PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social

TÍTULO IH
Das Prestações

CAPÍTULO XVII
Disposições Diversas

Art. 60. O pagamento dos benefícios em dinheiro
será efetuado diretamente ao segurado ou ao depen
dente, salvo nos casos de ausência, moléstia contagiosa
ou impossibilidade de loeomoção do benefieiário, quan
do apenas se fará por procurador mediante autorização
expressa da instituição, que todavia poderá negá-la
quando reputar essa representação inconveniente.

Parágrafo único. À impressão digital do segurado
ou dependente incapaz de assinar, desde que aposta
na presença dc funcionário da Previdência Social, será
reconhecido o valor de assinatura, para efeito de quita
ção dos recibos de benefício.

PROJETO DE LEI
N' 4.344, DE 1989

(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Regula a suspensão judicial do sigilo das comuni
cações (art, S', inciso XlI. da Constituição Federal).

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.124/88.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O sigilo dos bancos de dados e das comuni

cações telefônicas só será suspenso por decisão judicial,
para instruir ato~ do processo penal, tratando-se de:

I - apuração de crime ou contravenção penal;
II - precedida de justificação da autoridade ao órgão

depositário dos documentos ou capacitado à identifi
cação.

Art. 2" Os interessados terão prévio conhecimento
da ação judicial de requisição, para recorrer ao Juiz
c, no caso de indeferimento. apelar para a instância
superior, dado o prazo de trinta dias para a manifestação
do requisitante, mais um mês para a instância judicial
decidir sobre a suspensão do sigilo.

Art. 3" Transitado em julgado o processo, até a
segunda instância, poderá ultimar-se a providência pre
vista no art. 5' item XII, da Constituição.

Ar!. 4' Esta lei entrará em vigor na data 'de sua
publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Trata-se de assegurar o direito de defesa, quando
se julgue necessário suspender a garantia individual do
sigilo da correspondência e dos dados pessoais.

Só a necessidade da prova, na investigação criminal,
justificaria tal procedimento, assim mesmo mediante
controle jurisdiciona1.
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Esperamos que o presente projeto mereça o melhor
exame da Comissão de Constituição e Justiça e a aprova
ção do Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Henrique
Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
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.

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas; salvo, no último caso. por ordem judicial.
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;

PROJETO DE LEI
N~ 4.345, DE 1989

(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Considera penosa a atividade profissional dos
operadores de telex e teletipo e dá outras provi.
dências.

(Apeuse-se ao Projeto de Lei No 1.393/88.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É considerada penosa a atividade profis

sional desenvolvida pelos Operadores de Telex e Tele
tipo.

Art. 2" Os profissionais de que trata o artigo ante
rior têm direito à aposentadoria especial, após 25 (vinte
e cinco) anos de exercício.

Art. 3'" Os encargos decorrentes desta lei onerarão
as fontes de receita de que trata o art. 69. da Lei n"
3.807, de 26 de agosto de 1960.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É notório que os Operadores de Telex e Teletipo,
tal como os telegrafistase radiotelegrafistas. exercem
ofício que impõe acentuado desgaste físico e mental.

Em verdade, não apenas devido à postura física que
mantém durante o trabalho. mas à enorme atenção,
e conseqüente tensão que perdura durante a transmis
são e recepção de mensagens, esses profissionais estão
sujeitos ao stress, ficando com suas energias exauridas
precocemente.

Por tal razão. e atendendo a justa reivindicação dos
integrantes dessas categorias profissionais, alvitramos,
nesta proposição, que esse métier é considerado penoso.
assegurando aos seus exercentes o direito à aposen
tadoria especial após vinte e cinco anos de exercício.

Em obediência a mandamento coustitucioual, a pro
positura indica a fonte de custeio total da benesse previ
denciária em tela.

Sala das Sessões. Deputado Henrique Eduardo Alves.
LEGiSLAÇÃO CITADA. ANEXADA

PELA COORDENAÇÃO DE
COMlSSÕES PERMANENTES

LEI No 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgãnica da Previdência Social

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

TÍTULO IV
Do Custeio

CAPÍTULO I
Das Foutes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social será aten
dido pelas contribuições;

I - dos segurados empregados, avulsos, temporários
e domésticos. na base de 8% (oito por cento) do respec
tivo salário-de-contribuição, nele integradas todas as
importâncias recebidas a:'qualquer título;

II - dos segurados de que trata o § z' do art. 22,
em percentagem do respectivo vencimento igual a que
vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um
por cento), para o custeio dos demais ben6fícios a quem
faz jus e de 2% (dois por cento) para a assistência
patronal;

III - dos segurados autônomos. dos segurados facul
tativos e dos que se encontrem na situação do art. 8".
na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo
salário-de-contribuição;

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único
do art. 3", na base de 4% (quatro por cento) do respec
tivo salârio-de-contribuição;

V~ das empresas. em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço. inclusive os de que tratam
os itens II e III do art. 5", obedecida. quanto aos autôno
mos. a regra a eles pertinente;

VI - dos estados e dos municípios, em quantia igual
à que for devida pelos servidores de que trata o item
IV deste artigo;

VII - da União, em quantia destinada a custear as
despesas de pessoal e de administração geral do Insti
tuto Nacional de Previdência Sodal- INPS, do Insti
tuto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social- Inamps e do Instituto de Administração Finan
ceira da Previdência e Assistência Social - lapas. bem
como a cobrir eventuais insuficiencias financeiras verifi
cadas na execução das atividades a cargo do Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social- Sinpas.

"§ 1" A empresa que se utilizar de serviços de traba
lhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por oca
sião do respectivo pagamento no valor correspondente
a 8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até
o limite do seu salârio-de-contribuição, de acordo com
as normas previstas no item I deste artigo.

§ 2' Caso a remuneração paga seja superior ao va
lor do salário-de-contribuição, fica a empresa obrigada
a recolher no Instituto Nacional de Previdência Social
a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença
entre aqueles dois valores.

§ 3' Na hipótese de prestação de serviços de traba
lhador autônomo a uma só empresa. mais de uma vez
durante o mesmo mês. correspondendo assim a várias
faturas ou recibos deverá a empresa entregar ao segu
rado apenas o valor correspondente a 8% (oito por
cento) do seu salário-de-contribuição, uma só vez. A
contribuição de 8% (oito por cento) correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela empresa.

§ 4" Sobre o valor da remuneração de que tratam
os parágrafos anteriores. não será devida nenhuma ou
tra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacio
ual de Previdência Social.

§ 5' Para os efeitos dos §§ 2" e 3' a remuneração
total paga em cada mês só será considerada até vinte
vezes o maior salário mínimo vigente no País.

§ 6' Equiparam-se a empresa, para fins de previ
dência social, o trabalhador autônomo que remunere
serviços a ele prestados por outro trabalhador autôno
mo, a cooperativa de trabalho e à sociedade civil, de
direito e de fato, prestadora de serviços. o empregador
doméstico. bem como a missão diplomática estrangeira
no Brasil e o membro desta missão, em relação aos
empregados admitidos a seu serviço."

Dezembro de • '''_'"

PROJETO DE LEI
N~ 4.346, DE 1989
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera a redação do caput do art. lida Lei Dele
gada n" 4. de 26 de setembro de 1962.

(Às Comissões de Constituição c Justiça e Ren~
ção (ADM); de Defesa do Consumidor e do ~.:, '
Ambiente; e de Finanças - art. 24. IL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" No caput do art. 11, da Lei Delgada n" J

de 26 de setembro de 1962. substituam-se as ;,.,~.", ..
"500 a 200.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN
por "50 a 200.000 Bônus do Tesouro Nacional-BTN"

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua p::bH
cação.

Justifieação

As multas previstas originalmente por infraçôes
normas da Lei Delegada n" 4. de 1962, estavam. , "
sem dúvida. a reclamar. atualização. Contudo. a 1·
n" 7.784. de 2R de junho de 1989.. majorou-as excessivu
mente a tal ponto que sua aplicação tem levado peqw.:
nas empresas à insolvência. quando sua finalidade ~.

precisamente atingir as grandes organizações pela prll
tica de abusos.

É que a fiscalização. pela maior facilidade do dcse:r.
penho de suas tarefas, concentra sua atividade ,.".: ...
as empresas de pequeno porte, estabelecendo-se .d;~:c'c

ção que urge ser corrigida. como o faz O presente pm
jeto.

Sala das Sessões. - Deputado Valdir C~
latto:

LEG1SLAÇÃO ClTADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI DELEGADA N" 4.
DE 26 DE SETEMBRO DE 1962

Dispõe sobre a intervenç::'~ :;;; ;!~:;,::;~c' ~"__
para assegurar a livre distribuição de produtos :;~

cessários ao consumo do povo

Art. JJ. Fica sujeita à multa de um terço (\13)
valor do salário-mínimo vigente no Distrito F"lil'r;. I
à época da infração, até eelu (100) vezes o valor d,,,,,__
mesmo salário, sem prejuízo das sanções penais .; .. ,
couberem na forma da lei. aquele que:

LEI N" 7.784.
DE 28 DE JUNHO DE 1989

Altera a redação do art. ]] da Lei Dl'!egada Jl

4, de 26 de setembro de ]962, e dá outras y:~~':
dências.

O Presidente da República. faço saber que o CGn
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1" O art. 1I da Lei Delegada n" 4, de 26 .:.
setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte redu
ção: '

"Art. 11. Fica sujeito à multa. variável de:""
a 200.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN
sem prejuízo das sanções penais que couberem
forma da lei, aquele que:

PROJETO DE LEI
N" 4.351, DE 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 889/89

Concede pensão especial ao ator José Lewgoy.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redu

ção (ADM); e de Finanças - art. 24. n.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É concedida a José Lewgoy uma pensão

mensal especial de valor correspondente a 10 (dez) vc
zes O salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá 
descendentes ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
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Art. 2' A despesa decorrente desta lei correra a
conta de Encargos Previdenciários da União - Recur
sos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

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

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,

MENSAGEM N' 889, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos dos Senhorcs Ministros dc Estado da Cultura
eda Justiça, o anexo projeto de lei que "concede pcnsão
especial ao ator José Lewgoy".

Brasília, 7 de dezembro de 1989. -José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N0 37/89, DE 6 DE DE
ZEMBRO DE 1989, DOS SENHORES MINIS
TROS DE ESTADO DA CULTURA E DA JUS
TIÇA.

À Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República Federativa do Bra
sil

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tcmos a honra de submeter à elevada consideração

de Vossa Excelência proposta de projeto de lei conce
dendo pensão especial, por relevantes serviços presta
dos ao Teatro Brasileiro, ao autor José Lewgoy, pre
sença marcante no desenvolvimento das artes cênicas
e grande defensor da regularização da profissão dos
artistas ..

José Lewgoy representou também nos Estados Uni
dos da América, Europa e países da América do Sul
levando o nome do nosso Brasil e vem trabalhando
ininterruptamente nas cenas do País, em teatro, cinema
e relevisão, mantendo, sempre, em alto nível, a quali
dade dos espetáculos de que participa.

Em decorrência dessa atuação foi várias vezes pre
miado e tem o reconhecimento do público brasileiro.

O insigne ator do Teatro Nacional atinge à velhice,
mas continua em atividade para manter-se. No mo
mento se restabelece de moléstia do que foi acometido

• após grave acidente.

Uma pensão especial que lhe assegure meios de tran
qüila sobrevivência é, no meu entender, a forma efetiva
do Governo retribuir os serviços que José Lewgoy pres
tou c continua a prestar à cultura nacional.

Reiteramos a Vossa Excelência protcstos do nosso
mais profundo respeito.

Cordialmente - José Aparecido de Oliveira - Saulo
Ramos.

Aviso n' 959-SAP
Em 7 de dezembro de 1989

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos os Se
nhores Ministros de Estado da Cultura e da Justiça,
relativa a projeto de lei que "concede pensão especial
aO ator José Lewgoy".

Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. 
Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete Ci
vil.

PROJETO DE LEI
N° 4.353, DE 1989

(Do Sr. Jayme Paliarim)

Equipara os rodeios e vaquejadas a modalidade des
portiva para efeitos da Lei n' 6.251, de 8 de outnbro
de 1975.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

(Às Comissoes de Constituição e Justiça c Reda
ção (ADM): e de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - art. 24, !l.)

O Congresso Nacional dccrcta:
Ar!. 1" Ficam equiparados os rodeios e vaquejadas.

com montaria de domínio sobre animais bravios. a ativi
dades desportivas para os efeitos da Lei n" 6.251, de
8 de outubro de 1975. e demais normas pertinentes.

Ar!. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei,
no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

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

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Lei n" 6.251, de 8 de outubro de 1975. define desporto
como "a atividade predominantemente física. com fina
lidade compctitiva, exercitada segundo regras preesta
belecidas".

Quem conhece os rodeios e vaquejadas sabe que
preenchem perfeitamente os pré-requisitos acima refe
ridos.

Há muito tempo, os brasileiros que residem nas àreas
rurais, bem como aqueles que vivem em cidades forma
das em virtude do desenvolvimento agrícola e pecuário,
da região sentem a necessidade da aprovação de uma
lei que reconheça os rodeios e vaquejadas como um
desporto nacional.

Os rodeios no Sul e no Centro-Oeste já se tornaram
rotinas semanais. sendo muito grande a afluência do
público para assistir a concorridas competições, onde
peões, considerados os cavaleiros do campo, montam
animais bravios, como burros, cavalos e bois, demons
trando serem verdadeiros atletas.

No Nordeste, as vaquejadas despertam o mesmo inte
resse nos habitantes do sertão, que as têm como forma
de laser nos fins de semana. bem como nas exposições
que acontecem quase que semanalmente.

Em São Paulo, por exemplo, a Cidade de Barretos
já se tornou famosa por sua célebre festa do Peão do
Boiadeiro, onde foi inclusive construída uma espécie
de cstádio para realização dcsses eventos.

A equiparação dos rodeios e vaquejadas à atividade
desportiva possibilitará a criação de associações, ligas,
federações e confederações que melhor poderão con
gregar os adeptos dessas competições, estimulando sua
prática ainda mais e permitindo o recebimento de estí
mulos financeiros e a organização de competições regio
nais, e nacionais.

Contamos, portanto. com o apoio dos nobres Pares
para a aprovação do presentc projcto de lei.

Sala das Sessões. Deputado Jayme Pa-
liarim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N"6.251
DE 8 DE OUTUBRO DE 1975

Institui normas gerais sobre desportos, e dá on·
tras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:
Ar!. l' a organização desportiva do País obedecerá

ao disposto nesta lei, à regulamentação subseqüente
e às resoluções que o Conselho Nacional de Desportos
expedir no exercício de sua competência.

Ar!. 2" Para os efeitos desta lei, considera-se des
porto a atividade predominantemente física, com finali
dade competitiva, exercitada segundo regras pré-esta
belecidas.

Art. 3' A Uniüo, os Estados. o Distrito Federal,
os Territórios e os Municípios conjugarüo recursos, téc
nicos e financeiros, para promover e incentivar a prática
dos desportos em suas diversas modalidades.

Ar!. 4" Observadas as disposições legais, a organi
zação para a prática dos desportos será livre à iniciativa
privada. que merecerá o amparo técnico e financeiro
dos Poderes Públicos.
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Da Política Nacional de Educação
Física e Desportos

Ar!. 5" O Poder Executivo definirá a Política Na
cional de Educação Física e Desportos, com os seguintes
objetivos básicos:

I - Aprimoramento da aptidão física da população;
II - Elevação no nível dos desportos em todas as

áreas;
III - Implantação c intensificação da prática dos des

portos de massa;
IV - Elevação do nível técnico-desportivo das repre

sentações nacionais;
V - Difusão dos desportos como forma de utilizaçiio

do tempo de lazer;

Do Plano Nacional de EducaçlÍo
Física e Desportos

Art. 6" Caberá ao Ministério da Educação e Cultu
ra elaborar o Plano Nacional de Educação Física e Des
patos (PNED). observadas as diretrizes da Política Na
cional dc Educação Física c Desportos.

Parágrafo único. O PNED atribuirá prioridade a
programas de estímulo à educação física e desporto
estudantil, ã prática desportiva de massa e ao desporto
de alto nível.

Dos Recursos para os Desportos

Art. 7" O apoio financeiro da União aos desportos,
orientado para os objetivos fixados na Política Nacional
de Educação Física e Desportos. será realizado à conta
das dotações orçamentárias destinadas a programas.
projetos e atividades desportivas de recursos provenien
tes:
l-Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu

cação;
II - Do Fundo dc Apoio ao Desenvolvimento Social;
IlI- Do rccmbolso de financiamento de programas

ou projetos desportivos;
IV -De receitas patrimoniais;
V - De doações e legados; e
Vl- De outras fontes.
§ I" Os recursos de que trata este artigo serão credi

tados em subconta específica do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e aplicadOS de acordo
com programas, projetos e atividades, em conformi
dade com o Plano Nacional de Educação Física e Des
patos.

§ 2" Quando se destinar a obras e instalações, o
apoio financeiro referido neste artigo somente será ad
mitido com O caráter de suplementação de recursos.

Art. 8' O apoio finan':eiro da União somente sení
concedido a entidades que observarem as disposições
desta lei e de seu regulamento ou as normas expedidas
por órgãos ou entidades competentes do Sistema Des
portivo Nacional,

Do Sistema Desportivo Nacional

Ar!. 9' O Sistema Desportivo Nacional é integrado
por órgãos públicos e entidades privadas que dirigem,
orientam, supervisionam, coordenam, controlam ou
proporcionam a prática do desporto no País.

Art. 10. Para efeito de definição do Sistema Des
portivo Nacional são reconhecidas as seguintes formas
de organizaçâo dos desportos:

I - comunitária;
II - estudantil;
III - militar;
IV - classista.

Do Desporto Comunitário

Ar!. J 1. O desporto comuntário. amadorista ou
profissional sob a supervisão normativa e disciplinar
do Conselho Nacional de Desportos, abrange as ativi
dades das associações. ligas. federações. confederações
e do Comitê Olímpico Brasileiro, integrantes obriga
tórios do Sistema Desportivo Nacional.

§ I" As pessoas jurídicas de direito privado que pro
porcionam a prática de atividades desportivas e não
sc intcgrarem no Sistema Desportivo Nacional serão
classificadas como entidades recreativas.

§ 2" Observadas a competência c as atribuições es
pecíficas dos Minitérios Militarcs c do Estado-Maior
das Forças Armadas, os assuntos relacionados com os
desportos são da competência do Ministério da Educa
ção e Cultura.
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Art. i2. As confederaçães, sob a imediata super
visão do Conselho Nacional de Desportos, são as entida
des responsáveis pela direçáo dos desportos nacionais,
cabendo-lhes a representação no exterior e o intercâm
bio com as entidades internacionais, observada a com
petência do Comitê Olímpico Brasileiro.

Ar!. 13. Cada confederação. especializada ou cc1e
tica. organizar-se-á mediante a reunião de três federa
ções. pelo menos, referentes ao desporto ou a cada
um dos ramos desportivos cuja direçáo exerça ou pre
tenda exercer no País. só podendo funcionar com prévia
autorização do Conselho Nacional de Desportos.

Parágrafo únicci. Cada confederação adotará o có
digo de regras desportivas e as normas da entidade
internacional a que estiver filiada e fará com que sejam
observados pelas entidades nacionais que lhe estejam
direta ou indiretamente filiadas.

Ar!. 14. As federações, filiadas às confederaçães,
são entidades de direção dos desportos em eada Eo:taclo.
no Distrito Federal e nos Territórios.

§ I" Não poderá haver. em qualquer Estado. no
Distrito Federal e nos Territórios mais de uma Federa
ção para cada desporto.

§ 2" Sempre que haja. em cada Estado. no Distrito
Federal ou qualquer dos Territórios. pelo menos três
3ssociaçóes desportiva.s que tratem do mesmo desporto.
ficarão elas sob a direção de uma federação. que poderá
ser especializada ou eclética.

§ 3" Aos membros de poderes de federações apli
ca-se o disposto no artigo 21 desta lei.

Art. 15. As ligas desportivas. cuja organização é
facultativa. sáo entidades de direção dos desportos no
âmbito municipal.

Alt. 16. As associações desportivas ou clubes. enti
dades hásicas da organizaçüo nacional de desporto co
munitário. constituem os centros em que os desportos
são ensinados e praticados.

Parágrafo único. As associações desportivas, no
Distrito Federal e nas capitais dos Estados e dos Territó
rios, filiar-se-ão diretamente à respectiva federaç:1o: nos
demais municípios. duas nu mais associações despor
tivas. praticantes do mesmo desporto. poderão filiar-se
a uma liga que. por sua vez. filiar-se-á à federação
correspondente.

Art. 17. Caberá ao Conselho Nacional de Despor
tos fixar os requisitos necessários à constituição, organi
zação e funcionamento das confederações, federações.
ligas e assuciações desportivas. ficando-lhe reservado,
ainda, aprovar os estatutos das confederações e federa
ções e suas respectivas modificações.

Ar!. 18. Sob pena de nulidade, os estatutos das
confederações. das federações e das ligas desportivas
obedecerão ao sistema de voto unitário na represen
tação das filiadas em quaisquer reuniões dos seus pode
res.

§ 1" O Conselho Nacional de Desportos padroni
zará o sistema de votação nos estatutos das confede
rações, federações e ligas desportivas.

§ 2' As confederaçóes, federações e ligas despor
tivas terão. a partir da publicação do decreto de regula
mentação desta lei. o prazo máximo. improrrogável.
de 90 (noventa) dias para adaptarem os seus estatutos
ao presente artigo.

Art. 19. Os mandatos de Presidente c Vice-Pre
sidente das confederações. federações e ligas despor
tivas não poderão exceder de 3 (três) anos, permitida
a recondução por uma só vez.

Parágrafo único. (Vetado)
Art. 20. As eleições para os poderes das confede

rações. federaçães e ligas desportivas realizar-se-ão (ve
tado) em data previamente fixada pelo Conselho Nacio
nai de Desportos, com an teeedência mínima de 30 (trin
ta) dias da data marcada para a respectiva posse.

§ i" As entidades. de qualquer nível, que se organi
zarem no período compreendido entre as eleiçóes ge
rais. elegerão os membros de seus poderes. com mãn
datos limitados ao tempo que faltar para a data das
eleições gerais.

§ 2,' (Vetado)
Art. 2]. É vedado aos membros de poderes de ce)fl

federações integrar poder de qualquer entidade direta
ou indiretamente filiada, salvo a assembléia geral e o
conselho deliberativo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 22. O Conselho Nacional de Desportos. por
iniciativa própria ou mediante proposta da Confede
ração ou da maioria das federaçúes interessadas, poderá
reexaminar o quadro das confederações existentes e
propor ao Ministro da Educação e Cultura a criação
de uma ou mais confederações e a supressão. desmem
bramento ou fusão de qualquer das existentes.

Do Comitê Olímpico Brasileiro

Art. 23. Ao Comitê Olímpico Brasileiro, associa
ção civil constituída. de acordo com a lei e em confor
midade com as dispnsiçües estatutárias e regulamen
tares do Comitê Olímpico internacional, com indepen
dencia c autonomia, são reconhecidos os seguintes direi
tos:

I - organizar e dirigir, com a colaboração das confe
derações desportivas nacionais dirigentes do desporto
amador. a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos.
Pan-A.mericanos e em outros de igual natureza:

II - promover torneiros de úmbito naciemal e inter
nacional;

TIl - adotar as providências eabívéÍs para a organi
zal;àn c realização dos jogos Olímpicos, Pan~Amcri

canos c outros de igual natureza. quando o Brasil for
escolhido para sua sede;

IV - difundir e propagar o ideal olímpico no terri
tório bra:-:ileiro~

V - cumprir e fazer cumprir, no território nacional.
os estatutos. regulamentos c decisões do Comitc Olím
pico Internacional. bem como os de organizações des
portivas continentais li que esteja vinculado:

VI -representar o olimpismo brasileiro junto aos
Poderes Públicos.

Art. 24. É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro
o uso da bandeira e dos símbolos olímpicos.

Art. 25. O Comité Olímpico Brasileiro. assegnrada
a autonomia que lhe é reconhecida, integraní o Sistema
Desportivo Nacional.

Do Desporto EstudantíT

Art. 26. Para efeito de sua organizaçáo e estrutu
ração. o desporto estudantil serü dividido em univer
sitário e escolar.

~ 1''' O desporto universitário abrange. sob a super
visão normativa do Conselho Nacional de Desportos,
as atividades desportivas dirigidas pela Confederação
Brasileira de Desportos Universitários. pelas federa
ções desportivas universitárias e pelas associações atlé
ticas acadêmicas.

§ 2'·' O desporto escolar abrange. sob a supervisão
normativa do órgão competente do Ministério da Edu
cação e Cultura. as atividades desportivas praticadas
nas áreas de ensino de 1" e 2" graus, e será organizado
na conformidade das normas a serem estabelecidas por
aquele órgão.

Art. 27. As entidades universitárias de direção do
desporto integram, obrigatoriamente, o Sistema Des
portivo Nacional.

Art. 28. As disposições deste Título, observado o
disposto no artigo 35, n:1o se aplicam ao desporto prati
cado nas escolas e estabelecimentos de ensino das For
ças Armadas c Auxiliares.

Art. 29. Caberá ao Ministro da Educação e Cultu
ra. ouvido o Conselho Nacional de Desportos, fixar
o sistema de organização e as normas de funcionamento
da Confederação Brasileira de Desportos Universitá
rios, das federações desportivas universitárias c das as
sociações atléticas acadêmicas, todas integrantes do Sis
tema Desportivo Nacional.

Do Desporto Militar

Art. 30. Os desportos seráo praticados nas Forças
Armadas sob a direção do órgão especializado de cada
Ministêrio Militar c das organizações consideradas co
mo Auxiliares das Forças Armadas.

Art. 31. Caberá à Comissão Desportiva das Forças
Armadas (CDFA) organizar c dirigir as competições
desportivas entre as Forças Armadas. visando ao maior
espírito de confraternização e à divulgação das práticas
desportivas em todo o território nacional, e constituir
as representações nacionais a competições desportivas
militares internacionais opinando pelas Forças Armadas
em congressos desportivos nacionais e internacionais.
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Art. 32. Os órgãos especializados das Forças Ar
madas e da~ organizações consideradas como auxiliares
destas eoordenarão as atividades desportivas desenvol
vidas na ãrea militar.

Art. 33. Nas escolas de formação de oficiais é per
mitida. após a aprovação da autoridade competente.
a criação de associações desportivas integradas por mili
tares a elas pertencentes. as quais poderão ser filiadas
às federaçóes desportivas regionais da organização des
portiva comunit~íria, e participar de suas competições
oficiais. quando julgado conveniente pelo comanclo
da organização.

Art. 34. As equipes representativas de unidade,;
das Forças Armadas e Auxiliares poderão participar
de campeonatos e torneiros regionais e nacionais dirigi
dos ou organizados pelas confederações e federa"l1c'i
dirigentes do desporto comunitürio nas regiúes soh a
Jurisdição desta::; entidades.

Parágrafo únleo. A participação a que se retere este
artigo ê condicionada a prévia aprovação do regula
mento da competiçào pelos órgãos dirigentes dos de~~

portos nas Forças Armadas e Auxiliarc5.
Art. 35. O desporto praticado nas escolas e estabe

lecimentos de ensino das Forças Armadas e das corpo
raçoes consideradas como auxiliares de~tas ficarü s;ubor
dinado à estrutura de organizaçüo do desporto militar.
podendo as rcteridas organizações participar clas eom
petiçôcs oficiais dos desportos estudantis. na forma que
vier a ser estabelecida em regulamento.

Do Desporto Classista

Art. 36. Qualquer empresa poder:,i organizar uma
associação desportiva classista. com personalida.de jun'
dica de direito privado. integrada. exclusivamente. pe
los seus empregados e dirigentes.

Art. 37. Extinta, por qualquer motivo. a empresa.
a associaç:lo desportiva classista a ela vinculada podení
subsistir, transformando-se em associação desportiva
integrante da área do desporto comunitário, mediante
adaptação de seus estatutos e filiação a qualquer enti
dade dirigente do desporto.

Art. 38. As associações desportivas classistas pode
rão ser grupadas. em cada Estado. no Distrito Federal
e nos Territórios. em centros regionais de desportos
classistas. aos quais é obrigatória a filiação a centros
brasileiros de desportos classistas. entidades dirigentes
no âmbito nacional.

Art. 39. As assoeiaçóes desportivas classistas pode
r:lO filiar-se às entidades do desporto comuntürio e parti
cipar de suas competições oficiais, nas condições fixadas
pelo Conselho Nacional de Desportos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli
ca ao futebol profissional, o qual. em nenhuma hipó
tese. poderá ser disputado por equipes cle assoeiaçôes
desportivas classistas.

Art. 40. O Ministro da Educaçáo e Cultura. ouvido
o Conselho Nacional de Desportos. disporá sobre a
organizaç:1o do desporto classista.

Do Conselho Nacional de Desportos

Art. 41.. O Conselho Nacional de Desportos, do
Ministério da Educação e Cultura, é o órgão normativo
e diseplinador do desporto nacional.

Art. 42. Compete ao Conselho Nacional de Des
portos.

I - opinar. quando consultado pelo Ministro da Edu
cação e Cultura, sobre a Política Nacional de Educação
Física e Desportos;

II - estudar. propor e promover medidas que te
nham por objetivo assegurar conveniente c constante
disciplina à organização e à administração das associa
ções e demais entidades desportivas do País;

III - propor ao Ministro da Educação e Cultura a
expediçlÍo de normas referentes à manutenção da ordem
desportiva c à organização da justiça e disciplina despor
tivas:

IV - editar normas complementares sobre despor
tos, inclusive o desporto profissional. observadas, quan
to a estes, as normas especiais de proteção de tais ativi
dades:

V - editar normas disciplinadoras dos estatutos das
entidades integrantes do Sistema Desportivo Nacional;

VI - decidir quanto à participação de delegaçães
desportivas nacionais em competições internacionais.
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ouvidas as competentes entidadcs de alta direção. bem
assim fiscalizar a sua constituição e desempenho;

VII - cditar normas gerais sobre a transferência de
atletas amadores e profissionais. observadas as determi
nações das cntidades intcrnacionais de direção dos des
portos;

VIII - coordenar a claboração do calendário despor
tivo nacional;

IX - baixar normas referentes ao regime econõmico
e financeiro das entidades desportivas. inclusive no que
diz respeito aos atos administrativos;

X - disciplinar a participação de qualquer entidade
desportiva brasileira em competições internacionais;

XI - baixar instruções que orientem a execução da
presente lei e do seu regulamento pelas entidades des
portivas;

XII - praticar os demais atos que lhe são atribuídos
por esta lei.

Parágrafo único. O regulamento desta Lei indicará
quais as decisôes do Conselho Nacional.de Desportos
que dependerão de homologação do Ministro da Educa
ção e Cultura.

Da Composição e Estrutura do
Conselho Nacional de Desportos

Art. 43. O Conselho Nacional de Desportos com
por-se-á de 11 (onze) membros, sendo:

1-8 (oito) de livre escolha do Presidente da Repú
blica, dentre pessoas de elevada expressão cívica e de
notórios conhecimentos c experiência sobre desporto,
com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recon
dução por uma só vez;

II -1 (um) representante do Comitê Olímpico Brasi
leiro, por este indicado;

III -1 (um) representante das confederaçôes des
portivas. por estas eleito cm reunião convocada e presi
dida pelo Presidente do Conselho Nacional de Des
portos;

IV - o dirigente do órgão do Ministério da Educação
e Cultura responsável pela administração e coordenação
das atividades de educação física e desportos, que inte
grará O Conselho como membro nato.

§ l' Os membros do Conselho, exceto o membro
nato, serão nomeados por ato do Presidente da Repú
blica.

§ 2' Os membros referidos nos itens II e III deste
artigo terão mandato de dois anos, permitida a recon
dução por uma só vez, não sendo admitida nova indica
ção ou eleição no período, salvo nos casos de faleci
mento, renúncia. destituição ou perda da função de
conselheiro.

§ 3' Em caso de vaga, a nomeação será para com
pletar o mandato e somente será considerada para o
efeito de limitar a recondução se ocorrer na primeira
metade do prazo normal do mandato.

§ 4<' Dentre os mebros referidos no item 1 deste
artigo o Presidente da República designará o Presidente

, e o Vice-Presidente do Conselho.
Art. 44. O Regimento do' Conselho Nacional de

Desportos será aprovado por ato do Ministro da Educa
ção e Cultura, admitida a criação de Conselhos Regio
nais de Desportos na forma que vier a ser definida.

Medidas de Proteção Especial
dos Desportos

Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda, poderão
ser abatidas da renda bruta ou deduzidas do lucro as
contribuições ou doações feitas por pessnas físicas ou
jurídicas às entidades esportivas que proporcionem a
prática de pelo menos três esportes olímpicos.

§ 1" O abatimento nos termos deste artigo, reali
zado por pessoa física, não poderá exceder o limite·
que for fixado pelo Ministério da Fazenda.

§ 2<' O total das contribuições ou doações admitidas
ocmo despesas operacionais não poderá exceder, em
cada exercício, de 5% (cinco por cento) do lucro opera
cional da empresa, antes de computada essa dedução.

Ar!. 46. É concedida isenção do Imposto de Impor
tações c. do Imposto sobre Produtos Industrializados
ao cquipamento destinado à prática de desportos, sem
similar nacional. importado por enticJ.aqes desportivas
ou órgãos vinculados direta ou indiretamente ao Conse

,lhQ Nacional de Desportos.
§ 1" A conces~ão do l:ienefício ficará condicionada

à prévia aprovação do Conselho Nacional de Dcsportos,
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que examinará a compatibilidade do equipamento a
ser importado com a natureza e O vülto da atividade
desportiva desenvolvida pela entidade para o qual se
destina.

§ 2' O disposto neste artigo aplica-se também, satis
feitos os requisitos do parágrafo anterior. ao equipa
mento importado por desportista. desde que cssc equi
pamento conste de relação aprovada pelo Conselho Na
cionaI de Desportos e homologada pelo Ministro da
Educação e Cultura, e o pedido seja encaminhado atra
vês da Confederação Desportiva, com parecer favorável
desta.

Ar!. 47. Ficam isentas do Imposto sobre Produtos
Industrializados as embarcaçôes desportivas a remo e
a vela, quando adquiridas pelas entidades desportivas
para seu uso próprio.

Ar!. 48. Nos anos de realização de Jogos Olímpi
cos, de Jogos Pan-Americanos e do Campeonato Mun
dial de Futc.bol, a Loteria Esportiva realizará, em deter
minado dia, um concurso de prognósticos, cuja renda
líquida total será destinada ao atendimento do preparo
e à participação das delegaçôes brasileiras nos referidos
eventos desportivos.

Parágrafo único. A data da realização do concurso
de prognósticos destinados a atender aos fins previstos
neste artigo será fixada pelo Conselho Nacional de Des
portos. dentre 1s dos testes programados para os citados
anos e será comunicada à Caixa Econômica Federal.
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Ar!. 49. Os órgãos oficiais incumbidos da conces
são de bolsas de estudos deverão concedê-las preferen
cialmente, aos alunos de qualquer nível que se sagrarem
campcões desportivos, nas áreas estadual. nacional e
internacional, desde que tenham obtido aproveitamen
to escolar satisfatório_

Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se esten
dem aos campeões desportivos que não estejam estu
dando por carência de recursos.

Art. 50_ Será considerado como de efetivoexer'
cício, para todos os efeitos legais, o período em que
o militar da ativa, o servidor público ou empregado
de qualquer empresa, pública ou privada, estiver convo
cado para integrar representção desportiva nacional.

Parágrafo único. Será disciplinada em regulamento
a situação escolar dos estudantes que integrarem repre
sentação desportiva nacional.

Arl. 51. Os órgãos atualmente existentes no siste
ma desportivo brasileiro continuarão incumbidos de sua
execução, até aregulamentação da presente lei.

Ar!. 52. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

Brasma, 8 de outubro de 1975; 154' da Independência
e 87' da República. - ERNESTO GEISEL - Ney Braga
- Antônio Jorge Corrêa.

PROJETO DE LEI
N' 4.355, DE 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)

'Dispõe sobre a base de cálculo para a incidência
do Imposto de Renda sobre rendimentos decorren·
tes do el<ercício de profissão legalmente regnlamen·
tada e determina outras providências.
(Às Comissôes de Constituição e .rustiça e Redação
(ADM); e de Finanças - art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l° Para fins de pagamento do Imposto sobre

a Renda, calculaçlo conforme o disposto no ar!. 25 da
Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as pessoas
físicas que perceberem dc outras pessoas físicas rendi
mentos decorrentes do exercício de profissão legalmen
te regulamentada, porém sem vínculo empregatício, po
derão deduzir do rendimento bruto o total das despesas
realizadas necessárias. desde que mantenham escritu
ração da receita e da despesa ou, alternativamente,
o equivalente a 40% (quarenta por cento) desse rendi
mento.

Parágrafo único. Quando se tratar de rendimentos
percebidos de pessoas jurídicas, a base de cálculo sujeita
à incidência do Imposto sobre a Renda será deduzida
do equivalente a 40% (quarenta por cento) do rendi
mento bruto pago ou creditado.
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Justificação

O presente projeto de lei nos foi sugerido pelo Agente
Fiscal de Rendas de São Paulo, Dr. Orlando Pichi,
nosso ilustre amigo, colega c correligionário. e como
homenagem a ele e a toda a laboriosa classe que ele
representa o estamos apresentando, inclusive com a
mesma justificação, ipsis litteris, que é a seguinte:

Conforme pode ser facilmente constatado pela con
sulta que se faça às anteriores legislaçôes sobre imposto
de renda, sempre foi doutrina consagrada que as despe
sas necessárias à percepção dos rendimentos e à manu
tenção da fonte produtora poderiam ser deduzidas do
rendimento bruto para a determinação da base de cálcu
lo sujeita à incidência do imposto de renda.

Pelo princípio dessa doutrlna tributária, sobre os ren
dimentos percebidos pelo exercício das profissões libe
rais e autônomas, que eram classificados na cédula "D".
sempre foi permitida a dedução do total das despesas
apuradas em livro-caixa ou das seguintes porcentagcns:

a) 20% do rendimento cedular para autônomo ou
liberal em geral;

b) 40% do rendimento cedular para transportador
de passageiros;

c) 60% do rendimento cedular para transportador
de cargas.

Com o advento da Lei n'! 7.713 de 22-12-88, pelo
§ 6" do ar!. 3". foram revogados todos os dispositivos
legais que autorizavam deduções cedulares e, pelo ar!.
4', suprimida a classificação por cédulas dos relldimen
tos e ganhos de capital percebidos pelas pessoas físicas.

Entretanto, como era de justiça e de direito, pelo
art. 9', incisos I e lI, foram mantidas as porcentagens
de dedução supracitadas, porém, somente para os rendi
mentos decorrentes dos transportes de carga e de passa
geiros, reconhecendo-se e confirmando-se, assim, o
princípio da norma tributária quc vinha sendo exercido,

Igualmente, pelo art. 10, permitiu-se dedução para
os rendimentos auferidos pelos garimpeiros e. pelo art.
11, deduções para os rendimentos auferidos pelos titula
res dos serviços notariais c de registro.

Porém, esse princípio da não-tributação pelo rendi
mento bruto, foi inteiramente olvidado no caso dos
rendimentos percebidos pelos profissionais liberais ou .
autônomos, porquanto, nenhum dispositivo consta da
rcferida lei· que permita a dedução das despesas neces
sárias à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte produtora,

Em decorrência dessa falha na legislação, pois não
é concebível que referida omissão tenha sido proposital,
os profissionais liberais ou autônomos ficaram injusta
mente sujeitos à incidência do imposto de renda sobre
o total do rendimento bruto auferido, sem o direito
à dedução das despesas necessárias à percepção do ren
dimento e à manutenção da fonte produtora (aluguel
de escritório, consultório, despesas de condomínio, tc
lefone, luz, salários de auxiliares, encargos trabalhistas
e previdenciários, serviços de terceiros, custo de mate
riais, etc.), incidindo, portanto, injusta e absurdamente,
o imposto também sobre a realização dessas despesas.

No sentido de que seja corrigida essa anomalia, o
ar!. 1° procura restabelecer o direito à pessoa física
de deduzir do rendimento bruto percebido de outra
pessoa física, pelo exercício de profissão. legalmente
regulamentada, o total das despesas realizadas neces
sárias à percepção dos rendimentos e à manutenção
da fonte produtora ou, alternativamente. a quantia
equivalente a 40% do ·rendimento bruto., consideran
do-se que a anterior porcentagem concedida já era insu
ficiente em relação às despesas da maior parte das cate
gorias liberais.

O parágrafo único procura evitar, em sua disposição,
que O imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos percebidos pelas pessoas físicas de que tra
ta o artigo, quando decorrentes ç1e serviço prestado
fi pessoa jurídica, sem vínculo empregatício, sejam tri
butados pelo seu valor bruto, pois a falta dessa ressalva
viria a se constituir em outra injustiça fiscal.

Sala das Sessões, - Deputado Hélio Rosas.
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PROJETO DE LEI
N~ 4.356, DE 1989

(Do Sr. Carlos Vinagre ~

Antoriza o Poder Executivo a Í1tstituir a Fundação
Universidade Federal de Breves, no Estado do Pará.

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça e Reda
ção (ADM); 'Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)

O Congresso Naciona! decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a insti

tuir, sob a denominação de Fundação Universidade
Federal de· Breves i uma ..fundação que seregeni POI'.
estatutos aprovados pordecreto do Presidente,da Repú
blica.~

Art. ~2" A Fundação, com sede e'foro no Município
de Breves, EstadO- do Pará, será entidade autõnoma.
e adquirirá personalidade' jurídica a partir da inscrição
de seu ato constitutivo em~çartõrio; do qual serão partes
integrantes os estatutos e·o decreto que os· aprovar.

Art. 3' A Fundação terá pórobjetivó criarelfianter
a Universidade Federal de Breves, instituição de ensino
superior,· de pesquisa~eestudos em todo~os ramos do
saber e de divulgação científica, técnica e cultural.·

Art. 4' ..Opatrimõnio da Fundaçao será constituído:

I - pelas doações, auxÍlios e subvenções que lhe
venham a ser feitos ou concedidos pelaUnião, Estados,
Municípios ~'qlúli~queroutras entidades.públicas e pri-
vadils;' ' . ..' ~ ~'.. ,~.

Il~ pela dotação consignada anualmente no Orça·
mento da Un'ião;

III --..:. pela doação de bçns móveise imóveis do Estado
do Pará e do Município de Breves, autorizada em lei;

IV - pelos bens de direito quê, no ato constitutivo
da Fundação, forem doados por o.utras entidades int~

ressadas nos s!"us objetivos; ~. ~

V -pelas rendas resultantes de depósitos bancários
eem cadeni'etas de poupança; .

VI ~ pela taxa de inscrição e anuidades que forem
fixadas pelo Conselho Federal de Edúcação.

Art. 5" A Fundação Universidade Féderal de Bre
ves será administrada por um Conselho Diretor, consti
tuído por 6 (seis) membros, escolhidos entre pessoas
de ilibada reputação e notório. saber e competência,
nomeados pelo Presidente da República.

§ l' O Conselho Diretor elegerá, dentre seus mem
bros, o Presidente da Fundação.

§ 2" O Presidente da Fundação a representará em
juízo e fora dele.

§ 3" Ao Conselho Diretor compete propor qual
quer alteração dos estatutos.

Ar!: 6" O Reitor da Universidade Federal de Bre·
ves será eleito pelo Conselho Diretor, com mandato
de 3 (três) anos, vedada a recondução.

Art. 7" A Universidade Federal de Breves empe
nhar-se·á no estudo dos problemas e no planejamento
de programas relacionados com o desenvolvimento eco
nômico, social e cultural do País. conferindo ênfase
particular às peculiaridades regionais das áreas sob sua
influência.

Art. 8" A UniverSidade Federal de Breves gozará
de autonomia didática, administrativa. financeira e dis
ciplinar, compondo-se dos seguintes setores de conhe-
cimento: '

I - Setor de Ciências Biológi~as e de Saúde:
al Farmácia:
bl Odontologia:
c) Veterinária.
II - Setor de Ciências Exatas e Natnrais:
alLicenciatura em Ciências;
bl Licenciamento em Geografia:
cl Licenciatura em Geologia.
III - Setor de Letras e Ciências Humanas:
a) Ciêricias Econõmicas:
bl Licenciatura em História;
c) Ciências Contábeis:
<!ll Serviço Social;
el Educação Física.
rrv - Setor de Ciências Agrál'ias:
a) Agrimensura;
bl Agronomia.
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Art. 9" O regime jurídico dos servidores da Funda
ção Universidade Federal de Breves será o da legislação
trabalhista.

Ar!. 10. A medida prevista nesta lei é subordinada
à previa consignação, no Orçamento da União, das do
tações necessárias, por iniciativa exclusiva do Presiden
te da República.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

JusÍificação

O papel das universidades, na luta contra o subdesen
volvimento. constitui objeto de amplo debate no mundo
contemporâneo, que vê nessas instituições, estrutura
mentos capazes' de' correspender 'às -exigências de uma
.transformação,. cada.vez·mais' rápida, das condições so· c
'ciais e econõmicas dê: uma região.

~ A universidade, ,como centro do saber, nos países
mais avançados; é.t!hamada-em'escala crescente, ~a'pa:rti-'

cipardo processo ~vollltivo·. < '~":'.' •.

A Urtesco, o~órgãô daDNUincumbi'dodÔ'Zelat pelos
grandes problemas de. educação,'ciência 'e'cultma no
mundo, tem~se' pre'ocupadó'em:estimulara'formação

· de técnicos e profissionais especializados, que ajúdam
O desenvolvimento dos países'atrasados, 'especialmente

'em suas regiões mais carentes,-5obretlldoas"que;'C1ota"
das de potenêiali"dadb5 é:viabilídades;pennanecemes':
tagnadas, à faltá do ·saber. ",';" . -' . '.

Comefeitá, uma universidade' e:ÍIminstrumento' que'
suscita o desenvolvimento da humanidadé:Nenhum
país se toinou' auto.suficienteem"ciênéiá·ê:têcnolo"gÍli;
ou conseguiu emancipar-se economicamente, sem a fun~'
ção decisiva da universidade. . o

O Município de Breves, no Estado i:lo-Pará, enqua~

·dra-se perfeitamente nas recomendações .da .Unesco:
·Dotado de imensas pote.nci~lida<:les 'e viabilidades,espe
ra apenas a mola propulsora de uma ,universidade ]Jara
desencadear todo o seu processo de desenvolvimento,

.integração regional e crescimento e.con6mico-social. ;
Num Estado. com tamànhas riquezas comoóPaiá~

já não se cQncebeque .sua 'base econômica :-:-' extrati
vismo vegetal e mineral,agricultura, pecuária, indústria
de beneficiamento e transformação - se processe de
maneiras obsoletas, tradicionalistas e ineficientes.

O saber é a luz, ê o crescimento. E o Brasil precisa
crescer harmoniosamente, sem desigualdadesregionais.

É este o objetivo do projeto de lei que ora subme
temos à deliberação do Congresso Nacional, esperando
que, pelos seus altos objetivos, venha a merecer a apro
vação dos nossos dignos Pares.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989. -Depu
tado Carlos Vinagre.

PROJETO DE LEI
N~ 4.361, DE 1989

(Do Sr. Luiz Henrique)

Institui contribuição social, altera a Lei n' 7.646,
de 18 de dezembro de 1987 - Lei de "Software",
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); de Ciência e Tecnologia,Comuni
cação e Informática; e de Finanças - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. '1' Fica instituída contribuição social, prevista

no art. 149 da Constituição Federal, cuja base de cálculo
será constituída pelos valores a serem remetidos ao exte
rior, como pagamento dos compromissos resultantes
dos contratos de licenciamento ou cessão de programas
de computador.

Parágrafo único. O produto da arrecadação da con
tribuição social. que integrará o Fundo Especial de In
formática e Automação, será destinado ao financiamen
to de investim:;ntos na área de pesquisa e desenvol
vimento de programas de computador.

Art. 2' O fato gerador da obrigação tributária. no
que se refere à contribuição social, será o momento
·da aquisição de moedaesírangeira destinada ao paga
mento referido no Clllput do artigo ·anterior.

Parágrafo único. O banco que efetuar a operação
de venda de moeda 'estrangeira será o responsável pelo
recolhimento aos cofres públicos da importância retida,
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a título de contribuição social, no prazo a ser fixado
em regulamento.

Art. 3' O contribuinte da contribuição social será
o titular dos direitos de comercialização do programa
de computador no País.

Art. 4' Respeitado o limite máximo dê 200% (du
zentos por cento), o Pader Executivo estabelecerá alí
quotas diferenciadas para a incidência da contribuição
social, por classe de programas, considerando os seguin
tes parâmetros:

I - existência de capacitação tecnológica nacional no
setor;

lI-disponibilidade de alternativa nacional similar,
observado o disposto no art: 10 da Lei n' 7.646, de
18 de dezembro de 1987; e .

III - rtecessidâô:e~ de 'ateildiihento 'às pe.cuíiaridadés
do'mercado.-- ',' ' ..

Parágrafo úÍJico: . O limite lDáximo referido nocaput
'deste artigo será reduzido~pára100% (cem porceIito), .
. após 3 ãnos, 'para 50% (cin'qü~lÍta por cento),ap6s
5' amlS, e para O(zeroj;apos 7 anos, cbntái:lôs da data
do cadastramento do·programà.decêlmíllitádor. .

. Art. 5' Os arts. 12,13, incisolII, 28, .caput; 29,
§ l' e 30 da Lei ri' 7.646, dê 18'dêdêzc:riIbrOdêI987,
passam a vigorar cOlDa' s'eg'iiiniê redação: . ,. . . .. . .. ~ .. - ,,", . .-,' ,

."Art. 12.. Pelo p.eríodo delO.(dez) anos,co ca: .
. dasíramentoseráconpedido,àsemprtesas não nacio,'

nais para a comercialização de programas de com-
o putador destinados a,equipamentos produzidos por:
empresas. não nacionais."~

'~Art. 13.' ,.:, : : :.. : :' ::: :: :..:'
III - por ato administrativo, quando compio~

vado que não haja disponibilidade efetiva do pro
grama de computador do mercado. '

"Art. 28. Até que se consolide o mercado.na
cional de programas de computador, no prazo esti
pulado em 10 (dez) anos, a comercializaçãq de pro
gramas de computador somente será .permitida a
empresas nacionais, que celebrarão os colÍtratos
.de cessão de direito ou licença; com os' forneCe
dores nacionais, nos termos desta lei, ressalvado
o disposto no art. 12."

"Art. 29. . ..
§ l' Excluem-se, temporariamente, da penois

são deste artigo as empresas não n'acionais, a elas'..
assegurada, em décorrência da comercialização re
gulada no art. 12 desta lei a remessa de divisas
previstas nas disposições e nos .limites da Lei n'
4.131, de 3 de setembro de 1962, e legislação poste
rior." . .

"Art. 30. Somente será admitida a importação.
de cópia única de programa de computador, pelo
usuário final e para seu uso exclusivo, caso o pro·
grama não esteja cadastrado na SEI, ressalvada
a internação sob a forma de bagagem."

Art. 6' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O objetivo deste projeto é o de aprimorar a lei de
software no sentido de criar melhores condições para
a capacitação científica e tecnológica do Brasil na área
de produção de programas para computadores.

Para este efeito, consideramos que O mecanismo de
exame de similaridade, instituído pela Lei n' 7.646/87
para efeito de cadastramento de programas de compu
tador desenvolvid~s por empresas não nacionais, na
prática não tem mostrado a eficácia esperada'no sentido
de proteger a nascente indústria nacional, além de ser
um processo de aplicação complexa e altamente desgas
tante.

Desde a regulamentação da lei, através do Decreto
n' 96.036/88, de 12-5-88, até 30-9-89, dos 3.866 pedidos
de cadastramento de programas desenvolvidos por em
presas não nacionais, apenas 45 foram indeferidos, o
que representa 1,2% do total.

Dessa forma, propõe-se instituir, de forma comple
mentar, uma contribuição que incidirá sobre os valores
a serem remetidos ao exterior como pagamento dos
compromissos resultantes dos contratos de licenciamen
to ou eessão de programas de computador, tendo'como
objetivo financiaI' investimentos em Pesquisa e Desen
volvimento do Setor.
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Adicionalmente, o projeto visa tornar mais clara com
patibilidade da Lei n" 7.646/89 à nova realidade constitu
cional do País.

LEGIÚAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.1988

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
JS Princípios Gerais

Art. 149. Compete exclusivamente à União isnti
tuir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respcctivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,
111, c ]50, I c m, e sem prejuízo do previsto no art.
195. *6". relativamente às contribuições a que alude
o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada
de seus servidores~ para o custeio, em benefício destes,
de sistemas de previdência e assistência social.

lEI N!' 7.646,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987

Dispõe quanto à proteção da propriedade intelec
tual sobre programas de computador e sua comer
cialização no País e dá outras providências.

TiTULO 11
Da Proteção aos Direitos de Antor

Art. 10. Para os deitos de.ta lei, um programa de
computador será considerado similar a outro, quando
atender as ~eguintês condiçties:

a) scr funcionalmente equivalente, considerando que
deve:

I - ser original e desenvolvido independentemente;
11 - ter. substancialmente. as mesmas características

de desempenho, considerando o tipo de aplicação a
quc se destina;

III - operar em equipamento similar c em ambiente
ue processamento similar;

b) observar padrôcs nacionais estabelecidos, quando
pertinentes:

c) (Vetado)
dl executar, suhstancialmente, as mesmas funções.

considerando o tipo de aplicação a que se destina e
as características do mercado nacional.

I'" Á;;. "i2'.· "A~' ~~.~~~~~~. ~ã~ '~~'~i~'~~i'~~' ~. ~'~d~~t;~:
mento sení concedido, exclusivamente. a programas de
computador que se apliqucm a equipamentos produ

I zidos no País ou no exterior, aqui comercializados por
I empresas desta mesma categoria.
I Art. 13. Será tornado sem efeito, a qualquer tem
. 1'0. ü cadastramento de programa de computador:

I - por sentcnça judicial transitada em julgado;
II - por ato administrativo, quando comprovado que

as informaçôes aprescntadas pelo interessado para ins
truir () pedido de cadastramento não forem verídicas.

Ar\. 2X. A comercialização de programas de com
putador, ressalvado o disposto no art. 12 desta lei. so·
mente é permitida a empresas naeioTIais que cclbrarão
com os fornecedores wio nacionais. os contratos de
eeSS<lO de direitos ou licença. nos termos desta lei.

Paragrafo único. A aprovação, pelos órgãos compe
tentes do Poder Executivo. dos autos e contratos relati
vo, à comercialização de programas de computador de
origem externa. ~ condição prévia e essencial para:

a) possibilitar o cadastramento do programa;
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b) permitir a dedutibilidade fiscal, respeitadas as nor
mas previstas na legislação específica;

c) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes
devidos. de acordo com esta lei e demais disposições
legais aplicáveis.

Art. 29. A aprovação e a averbação serão conce
didas aos atos e contratos, relativos a programa de ori
gem externa, que estabelecerem remuneração do autor,
cessionário residente ou domiciliado no exterior, a pre
ço certo por cópia e respectiva documentação técnica,
que não exceda o valor médio mundial praticado na
distribuição do mesmo produto, receita ou lucro do
cessionário ou do usuário.

§ 1" Excluem-se da permissão deste artigo as em
presas não nacionais, a elas assegurada, em deeorrência
da Comercializçaão regulada pelo art. 12 desta lei, a
remessa de divisas previstas nas disposições e aos limites
da Lei n' 4.131, de 3 de setembro de 1962, e legislação
posterior.

§ 2' A nota fiscal emitida pelo titular dos correspon
dentes direitos ou seus representantes legais, que com
prove a comercialização de programas de computador
de origem externa será o suficiente para possibilitar
os pagamentos pevistos no caput deste artigo.

TÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 30. Será permitida a importação ou o interna
mento, conforme o caso, de cópia única de programa
de computador, destinado a utilização exclusiva pelo
usuário final, (Vetado).

DECRETO N'! 96.036
DE 12 DE MAIO DE 1988

Regnlamenta a Lei n' 7.646, de 18 de dezembro
de 1987, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programas de computador e sua co
mercialização no País, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI
N' 4.382, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS N' 234/86

Acrescenta pao'ágrafo único ao art. 213 do Decre·
to·Lei n" 2.848. de 7 de setembro de 1940 - Código
Penal.

(À Comissão de Constitnição e Justiça e Reda
ção)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 213 do Decreto-Lei n' 2.848. de 7

de dezembro de 1940 - Código Penal, é acrescido do
seguinte panigrafo único:

"Parágrafo único. O faro de ser o agente mari
do Ou concubino. não o exime de pena: 1

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1989. - Senador'

Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N" 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

TÍTULO VI
Dos Crimes contra os Costumes

CAPiTULaI
Dos Crimes contra a Liberdade Sexual

Estrnpo
Art. 213. Constranger mulher a conjunção carnal.

mediante violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão. de três a oito anos.
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SINOPSE
PROJETO DE lEI DO SENADO N" 234, DE 1986

Acrescenta parágrafo único ao art. 213, do Decre
to·Lei n' 2,848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.

Apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães.
Lido no expediente da Sessão de 15-10-86 e publicado

no DCN (Seção II) de 16-10-86. Despachado à Comissão
de Constituição e Justiça.

Em 5-12-86, é arquivado, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno.

Em 30-11·87, votação em turno único do Requeri
mento n' 262/87, do Senador Jutahy Magalhães de de
sarquivamento da matéria.c Aprovado o Requerimento
n' 262/87, o Projeto volta a tramitar normalmente.

Em 24-10-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' 73/89, do Presidente da CCJ,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de
23-10-89. É aberto o prazo de 72 horas para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que O Projeto seja apreciado pelo Plenário, após
pnblicada a decisão da Comissão no Diário do Congresso
Nacional.

Em 5-12-89 a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo para interposição de recurso.

À Cãmara dos Deputados com o Ofício SM-n' 839,
de 6-12-89.

SM/n' 839
Em 6 de dezembro de 1989

Senhor Primeiro-Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n' 234, de 1986. constante dos autó·
grafos juntos, que "acrescenta parágrafo único ao art.
213 do Decreto-lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro-Secretário.

PROJETO DE LEI
N' 4.383, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS n" 18/89

Define como crime inafiançável a remarcação de
preços de gêneros alimentícios de qualquer espécie,
expostos à venda, e dã outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente.
Apense-se a este o Projeto de lei n'! 6.143/85 ~
Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Constitui crime inafiançável a remarcação
de preços de gêneros alimentícios de qualquer espécie,
expostos à venda, ou a marcação de preço superior
ao de produto igual exposto à comercialização desde
que. nesse caso, tal produto haja sido adquirido pelo
comerciante pelo mesmo preço daqnele que já se encon
trava exposto à venda.

Pena: Reclusão de quatro a oito anos. e multa de
mil vezes o piso salarial vigente por ocasição da execu
ção.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incide o comer
ciante, entendendo-se como tal, o sócio-gerente, o dire
tor, gerente ou todo aquele que já tendo adquirido
os gêneros alimentícios. os retiver em local não exposto
à venda ao público, com o objetivo de remarcar. de
forma oblíqua, os preços de mercadorias iguais adqui
ridas pelo mesmo preço daquelas já expostas ao público.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.
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SINOPSE.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 18, DE 1989

Define como crime inafiançável a remarcação de
preços de gêneros alimentícios de qualquer espécie,
expostos à venda, e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador João Menezes.
Lido'no expediente da sessão de 23-2-89 e publicado

no DCN (Seção H) de 24-2-89. À Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.

Em 17-8-89 o Senador Odacir Soares apresenta pare
cer pela rejeição do projeto. Submetido a votos é o
mesmo reje\tado pela Comissão. A Presidência designa
o Senador Aureo Melo para relatar o vencido.

Em 24-10-89 a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n'- 72/89, do Presidente da CCJ,
comunica,:do a aprovação da matéria na reunião de
17-10-89. E aberto o prazo de 72 horas para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o projeto seja apreciado pelo Plenário, após
publicada a decisão da Comissão no Diário do Congresso
Nacional.

Em 5-12-89 a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo para interposição de recurso.

À Câmara dos Deputados com o Ofício SM/n' 844,
de 7-12-89.

SM/n' 844
Em 7 de dezembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

afim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do ar!. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n" 18, de 1989, constante dos autógrafos
juntos, que "define como crime inafiançável a remar
cação de preços de gêneros alimentícios de qualquer
espécie, expostos à venda, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro-Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N° 4.388, DE 1989
(Do Sr. José Teixeira)

Cria o Instituto Nacional do Arroz e dá outras
providências.

(Às Comissões cfé Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); de Agricultura e Política Rural; e de
Finanças - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacionai decreta:

CAPÍTULO 1
Dos fins, diretrizes e atribnições

Art. 1" Fica criado o Instituto Nacional do Arroz
(INA), entidade autárquica com personalidade jurídica
e patrimônio próprio, com sede e foro na cidade de
São Luíz, Estado do Maranhão e jurisdição em todo
o território nacional, vinculada ao Ministério da Agri
cultura, com os objetivos de promover a produção, a
industrialização e comercialização do arroz brasileiro,
no País e no exterior.

Art. 2" Para atingir os objetivos referidos no artigo
anterior cabe ao INA especialmente:

1-realizar diretamente, ou através de convê
nios com entidades públicas e privadas, pesquisa
e experimentação tecnológica, visando a melhoria
da qualidade do produto;

11- executar as políticas para a produção, a in
dustrialização e a comercia%*zação do arroz;

I1I - arrecadar, administrar e aplicar os recursos
derivados de taxas e outros que lhe forem atri
buídos:

IV - organizar e divulgar estatísticas concernen
tes à orizicultura no país e no estrangeiro:

V - propor preço justo para o arroz nas fontes
de produção ou nos portos de exportação. inclusive
mcdiante compra de produto para a retirada tem-
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porária dos mcrcados e embargo de exportação
de arroz que não corresponda ao seu valor real
ou que não atenda aos interesses nacionais;

VI - prestar assistência técnica, econômica e
administrativa aos orizicultores;

VII - realizar e divulgar estudos e pesquisas
de mercado, visando urna melhor rentabilidade pa
ra os produtores;

VIU - organizar e atualizar, permanentemen
te, informaçõcs sobre as técnicas de comerciali
zação do produto;

IX - fomentar a criação de cooperativas e as
sociações de produtores, comerciantes, industriais,
transportadores e armazenadores de arroz;

X - criar, manter ou auxiliar estações experi
mentais, campos de multiplicação de sementes e
ensaios de fertilizantes, granjas-modelo e escolas
técnicas de orizicultura e mecânica agrícola;

XI - propor políticas para a produção, indus
trialização e comercialização do arroz;

XII - aplicar e arrecadar lImitas, cominadas
em lei, aos orizicultores, industriais e comerciantes
de arroz;

XIH - criar departamentos técnicos, centrais
ou regionais, e manter os serviços administrativos
indispensáveis ao desenvolvimento de suas ativi
dades;

XIV - aprovar a instalação de depósitos para
arroz e máquinas para beneficiamento onde não
os haja ou que não satisfaçam aos interesses dos
produtores;

XV - organizar o registro de todos os produ
tores, industriais e comerciantes de arroz do País;

XVI - promover e fiscalizar, em todo o terri
tório nacional. a padronização e a classificação do
arroz, reguladas por lei, definindo os tipos e quali
dades destinados ao comércio interno e externo
e adotando medidas que assegure o abastecimento
interno;

XVII - sugerir ao Governo medidas relativas
a fretes, tarifas, impostos e taxas que recaem sobre
o arroz, desde a fonte de produção até os Consu
midores;

XVIII - fiscalizar a qualidade das sementes
empregadas no plantio, propiciando aos produto
res novas espécies produtidas nas estações experi
mentais de arroz;

XIX - regulameutar e fiscalizar o trãnsito do
arroz da produção ao consumo. inclusive o armaze
namento c a exportação;

XX - promover o seguro das safras de arroz,
ou propriciar garantias contra os riscos da colheita.

CAPÍTULO IJf
Da Administração

Ar!. 4' A administração do INA compreende:
1 - Diretoria;
II - Conselho Deliberativo;
1lI - Comissão de Controle.

Art. 5" A diretoria é constituída de 5 (cinco) mem
bros, sendo que três, no mínimo, serão obrigatoria
mente produtores de arroz, todos de nomeação do Pre
sidente da República.

§ 1" Os diretores orizicultores serão escolhidos pelo
Presidente da República. de lista quíntupla apresentada
pelos representantes da orizicultura no Conselho Deli
berativo.

§ 2'.' Os membros da Diretoria poderão ser titulares
de cargos permanentes do INA.

§ 3" O Presidente da República designará um dos
Diretores para Presidente da Diretoria.

Art. 6' O Conselho Deliberativo se compõe de:
I - 3(três) representantes da orizicultura nos

termos do § 1" deste artigo;
II - 3(três) representantes do comércio de ar

roz;
IH - l(um) representante e dois suplentes de

cada um dos Governos dos Estados do Maranhão,
do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Paran~-í. Minas Gerais, Goiás, Tocantins
e São Paulo.

§ l' Os representantes da louvara arrozeira e
seus suplentes serão deitos pelos orizicultores se-
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gundo for estabelecido em regulamento do Poder
Executivo.

§ 2" Os representantes do comércio e da indús
tria do arroz e seus respectivos suplentes serão indi
cados pelas associações comerciais e federações de
indústria dos Estados referidos no inciso IV deste
artigo.

§ 3" Cada representante referido neste artigo
terá direito a um voto nas deliberações do Conselho
Deliberativo.

Ar!. 7" O Presidente do Conselho Deliberativo é
de livre nomeação do Presidente da República, demis
sível ad nutum, e os demais membros e respectivos
suplentes serão investidos em seus cargos mediante no
meação do Presidente da República.

Ar!. 8' O mandato dos diretores e conselheiros será
de 4 (quatro) anos.

Ar!. 9" O presidente e os Diretores poderão ser
suspensos ou demitidos pelo Presidente da República,
mediante representação do Conselho Deliberativo
aprovada em escrutínio secreto pelo voto de 2/3 do
total dos conselheiros eleitores.

Art. 10. As vagasque se verificarem no Conselho
Deliberativo serão preenchidas pelos suplentes, nos ter
mos do ar!. 6','.

Parágrafo único. Considera-se renunciante o Con
selheiro que, sem motivo justificado faltar a 3(três) con
secutivas do Conselho Deliberativo.

Ar!. 11. À Diretoria compete:

I - elaborar seu regimento interno;
li - baixar o orçamento anual do INA;
III - e outras providências ligadas às finalida

des do órgão paorvadas através de resoluções, or
dem de serviço ou instruções complementares.

Ar!. 12. As deliberaçües da Diretoria serão toma
das pela maioria dos votso de seus membros e constarão
sempre de ata lavrada em livro próprio.

Ar!. 13. Compete ao Presidente:
f - executar, assistido peln Diretoria, todas as

medidas previstas nesta lei e as aprovadas, pelo
Conselho Deliberativo do INA;

H - representar o INA, ativa e passivamente,
em juízo Oll em suas relações com terceiros ou
extra-judicialmente;

UI - presidir as reuniões da Diretoria e do
Conselho Deliberativo com voto deliberativo e de
qualidade.

IV - convocar a Diretoria para as reuniões or~

dinárias e extraordinárias e o Conselho Delibe
rativo para as reuniões ordinárias;

V - despachar todo o expediente do INA;
VI - nomear c promover os servidores do

INA, de acordo com o 'tundro criado pela Direto
ria. punir ou demití-Ios, na forma que o regula- '
mento estabelecer e mediante inquérito adminis
trativo; conceder férias, remoção, licenças e abo
nos de faltas;

VII - assinar contratos e outros documentos
pelo INA, quando autorizado pela Diretoria;

VIII - contratar técnicos, quando estiver para
isso autorizado pela Diretoria; i

rx - assinar com qualquer dos diretores orizi j

cultores documentos que importem na aquisiçãg
ou alienação de bens imóveis de propriedade d~
INA ou constituição de ônus reais sobre os mes
mos, previamente autorizado pelo Conselho Deli
berativo, bem corno outorgar procuraçües; ,

X - assinar com qualquer dos outros diretore~
orizicultores cheques, ordens de pagamento. reci1
bos de valores e títulos e demais papéis relativol
às despesas do INA.

Parágrafo único. O Presidente será substituíd
nos seus impedimentos por um dos diretores, con
forme o regulamento.

Ar!. 14. Compete ao Conselho Deliberativo:

[ - reunir-se ordinariamente na sede do TNA,
para desempenhar de suas funções, pelo menos
3 (três) vezes por ano e extraordinariamente quan
do convocado pela Diretoria ou pela maioria de
seus membros:

I! - aprovar a proposta anual orçamentária do
INA;

frI - aprovar o regulamento do pessoal do
INA:
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IV - decidir sobre li aplicação dos recursos do
INA;

V - expedir os regulamentos necessários à
consecução das diretrizes e atribuições do INA e
determinar as medidas financeiras que se tornarem
necessüria~~

VI - autorizar a aquisição ou alienação de bens
imóveis de propriedade do INA ou constituição
de ônus reais sohrc os mesmos;

VII - aprovar o regimento interno do INA,
bem como suas alterações posteriores;

VIII - submeter à Diretoria do INA, anual
mente, cstudo dcstinado à fixação do preço mínimo
do arroz que, após deliberação, encaminhará ao
órgão federal competente para estabelecer os pre
ços mínimos dos produtos agrícolas.

Art. 15. As deliherações do Conselho Deliberativo
serão tomadas pela maioria de seus membros presentes
e constarão sempres de ata lavrada em livro próprio,

Art. 16. O conselho Deliberativo considera-se for
mado para deliberar com o comportamento de 2/3 dos
seus membros.

Art. 17. A Comissão de Controle, a quem compete
a fiscalização interna do Instituto, abrangendo o exame
da execução financeira e da tomada de contas dos res
ponsáveis por dinheiros, valores e outros bens, será
constituída de um represcntante da Secretaria da Fazen
da dos Estados do Maranhão, Rio Grande do Sul, Para
ná, São Paulo, Minas Gcrais, Goiás, Tocantins, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.

§ I" Os membros da Comissão de Controle serão
nomeados pelo Presidente do INA.

§ 2" A Comissão de controle será renovada anual
mente em um terço. observada a ordens indicada no
caput do artigo, não podendo haver imediata de seus
mem- bros,

CAPÍTULO [[[
Do Pessoal

Art. 18. O.s serviços do INA serão executados pelos
órgáos da administração de sua sedc no Estado do Mara
nhão e pelas Diretorias Estaduais em Goiânia, São Pau
lo e Porto Alegre, que seráo criadas em regulamento,
ou em outros Estados onde a Diretoria do Instituto
julgar conveniente.

Parágrafo único, Os orgãos do [NA serão adminis
trados por pessoas nomeadas pela sua Diretoria.

Art, 19. Os cargos da administração do [NA serão
preenchidos mcdiante concurso de títulos e provas.

Art, 20, As atribuiçõe:;. direitos e deveres de pes
soal serão especificados em regulamentos, ou nos res
pectivos contratos.

CAPÍTULO IV
Do Patriomônio

Art. 21. O património do INA é constituído pelos
bens móveis e imóveis nccessários ao funcionamento
de sua sede e das diretorias estaduais, bem como outros
bens cuja aquisição for aprovada pela Diretoria e pelo
Conselho Deliberativo.

Art. 22. Todos os recursos monetários do INA se
rão depositados em conta especial em seu nome. em
instituição financeira oficial.

Parágrafo único, O INA contratará com o banco
a aplicação desses recursos, mediante remuneração a
taxas correntes do mercado.

Art. 23. Os armazéns do INA poderão funcionar
como armazéns gerais ou como reguladores.

Parágrafo único, Os armazéns que forem julgados
desnecessários poderão ser alienados mediante concor
rência pública, com prévia autorização do Conselho
Deliberativo,

CAPÍTULO V
Do Fundo Nacional do Arroz

Art. 24. Fica criado o Fundo Nacional do Arroz,
com o objetivo de prestar assistência financeira, em
casos excepcionais, aos orizicu!tores, e suas coopera
tivas, até o limite de 30% (trinta por cento) das reservas
disponíveis. e de custerar os serviços e atribuições do
INA, inclusive propaganda e outros encargos que ve
nham a ser criados.
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§ I" OS recursos do Fundo Nacional do Arroz serão
provcnientcs:

I - de recursos da União;
" - da arrecadação dc uma taxa dc 2% (dois

por cento) sobre o preço mínimo do arroz com
casca, a ser recolhido conforme instrução estabe
lecida pela Diretoria do INA.

III - das taxas que obtiver, como remuneração
de serviços prestados;

IV - do resultado líquido das operações co
merciais e industriais que realizar;

V - da renda do seu património;
VI - da taxa de inscriçáo dos produto, indu,

triaires e comerciantes de arroz;
VII - do produto de multa e outras rendas

even- tuais,

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 25. A primeira Diretoria, nomeada pelo Presi
dente da República, exercerá também as atribuições
do Conselho Deliberativo até que estc esteja composto,

Art. 26. O IN A será instalado até 60 dias após a
entrada em vigor desta Lei. com recursos à conta do
Orçamento da União,

Art. 27. As eleições determinadas por este Estado
serão realizadas pelo menos 60 (sessenta) dias antes
do término dos mandatos correspondentes,

Art. 28. Dentro de 90 (noventa) dias seguintes à
posse da primeira Diretoria, constituída na forma deste
Estatuto, deverá ela elahorar o Regulamento do INA,

Art. 29. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias. a partir de sua puhli
cação.

Art. 30.
puhlicação.

Art. 31.

Este projeto de lei intenta criar o fnstituto Nacional
do Arroz (INA) com a finalidade de incentivar, coor
denar e superintender a produção, a indústria e o comér
cio do arroz brasileiro no País e no Exterior.

Como respaldo dc nossa proposição, reporto-me à
criação do Instituto Rio-Grandense de Arroz (IRGA),
que excelentes re~ultados tem apresentado à cultura
do arroz no Estado do Rio Grande do Sul. Seria interes
sante que essa experiência vitoriosa fosse implantada
em todo o País. principalmente se levarmos em conta
que o arroz se constitui no alimento básico, algumas
vezes, o único de muitas famílias brasileiras,

Com aproximadamente 13% da área cultivada, do
País, o Rio Grande do Sul detém ccrca de 36% da
produção nacional de arroz. A produtividade média
da safra 871811 atingiu a 4.786 quilos por hectare. contra
uma produtividade nacional de apenas 1,9 mil quilos
por hectare.

Atualmente. apenas o Estado da Califórnia. nos Esta
dos Unidos, e o Japão, têm produtividade maior do
que a do Rio Grande do Sul. com respectivamente cerca
de 7 mil quilos e 5.5 mil quilos por hectare.

No Brasil. o que tem acontecido de vinte e quatro
anos para cá é que o País passou de exportador a grande
importador do produto, Em 1985. importamos 638,000
t.• reduzidos, depois, para 235.000 1., 190.000 t.• e
190,0001., em 1986, 1987 e 1988, respectivamente, con
forme dados da CFP, O consumo "per capita" caiu
de 88 quilos em 1965 para 70,1 em 1985 e o panorama
da cultura é de quase estagnação,

Na verdade, o arroz tem seguido a tendência de toda
a agricultura de grãos para consumo interno, enfren
tando problemas de crédito, falta de preços, juros eleva
dos e pouco desenvolvimento tecnológico. A cana e
a soja tornaram-se mais rentáveis e ocuparam as melho
res áreas.

E o arroz situa-se entre os três cereais mais impor
tantes (juntamente com o trigo e o milho) para a alimen
tação humana. Seu grão contém 76% de carboidrato,
incluindo 6% da celulose. 7% de proteínas, 2% de gor
dura, 3% de sais e 12% de água, Seu valor energético
é muito grande,

A inexistência de um órgão governamental encarre
gado de estudar os problemas de produção, comercia-
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lização e industrialização do arroz e defender os inte
resses dos produtores, tem constituído empecilho para
o processo de crescimento e aprimoramento da cultura.

E preciso incrementar técnicas modernas da produ
ção à industrialização, inclusive armazenamento, para
conscguirmos produzir arroz de melhor qualidade e em
maior quantidade. Ao mesmo tempo, a comercialização
deve ser realizada de modo que o consumidor também
se beneficie desses aperfeiçoamentos.

Justifica-se, portanto, a criação do INA, que propor
cionará um adequado encaminhamento de alternativas
de solução para os problemas acima apontados,

O Estado do Maranhão tem sido, nos últimos quatro
anos. à cxcessão dc 1987. o terceiro produtor nacional'
do arroz, sendo que a produtividade cresceu de 641
kg por hectare em 1987 para 1.354 kg por hectare em
1988, correspondendo, respectivamente, às produções
de 596 e 1.294 toneladas. Isto, apesar das dificuldades
decorrentes de fatores climáticos. do sistema rendimen
tar de produção e da falta de apoio oficial.

Além disto a cultura do arroz no Estado apresenta
grande potencial de expansão, em especial no que se
refere ao arroz irrigado e de várzea, que representa
menos de 1% da produção local. Essa expansão é ainda
mais facilitada pela existência das ferrovias Carajás c
Norte-Sul e do porto do Itaqui.

A instalaçáo da sede do Instituto em São Luís justifi
ca-se não só pelas perspectivas que o Estado do Mara
nhiío oferece como também pela nccessidade de se aten
der a uma política de descentralização e de redução
das disparidades rcgionais. Em função desses objetivos.
é claro que eu. como representante do povo maranhen
se, náo poderia ter outra atitude se não a de propor
que o órgão tenha sua sede no Maranhão.

Pela proposta, serão criadas diretorias estaduais em
Goiânia. São Paulo e Porto Alcgre ou em outros Esta
dos onde a Diretoria do Instituto julgar conveniente.

Submeto o projeto à apreciação dos ilustres pares.
esperando sua indispensável aprovação.

Sala das Sessões, 30 dc novembro dc 1989. - José
Teixeira, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI
N9 4.392, DE 1989
(00 Senado Federal)

PLS n" 259/89

Regula o direito de acesso a informações e disci
plina o rito processual do "habeas data",

(À Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção),

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1,' Toda pessoa tem o direito de ac~sso a infor

mações relativas à sua pessoa. constantes de registro
ou banco de dados de entidades governamentais ou
dc caráter público,

Parágrafo único, Considera-se de caráter público
todo registro ou banco de dados entendo informações
que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros
ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade
produtora ou depositária das informações.

Art. 2" O requerimento será apresentado ao órgão
ou entidade depositária do registro ou banco de dados
e será deferido ou indeferido no prazo de quarenta
e oito horas,

Parágrafo único. A decisão será comunicada ao re
querente em vinte e quatro horas.

Ar!. 3' Ao deferir o pedido. o depositário do regis
tro ou do banco de dados marcará dia e hora para
que o requerente tome conhecimento das informações,

Parágrafo único. Ao requerente, a seu pedido, se
rão imediatamente fornecidas cópias xerográficas de
documento de seu interesse.

Art, 4' Constatada a inexatidão de qualquer dado
a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada
de documentos comprobatórios, poderá requerer sua
retificação.

§ 1" Feita a retificação e, no máximo, dez dias após
a entrada do requerimento. a entidade ou órgão deposi
tário do registro ou da informação dará ciência ao inte
ressado.

§ 2" Ainda que não se constate a inexatidão do da
do, se o intercssado apresentar explicaçáo ou contes
tação sobre o mesmo, justificando possível pendência
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sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada
no cadastro do interessado.

Ar!. 5' O órgão ou entidade depositária do registro
ou do banco de dados comunicará à pessoa interessada
o fornecimento de informações a seu respeito, solici
tadas por seus usuários ou por terceiros, fornecendo
a identificação do solicitante e o teor das informações.

Parágrafo único. Da informação prestada ao usuá
rio ou a terceiro, o depositário fará constar, se houver,
a explicaçáo ou contestaçáo a que se refere o § 2' do
art. 4' desta lei.

Art. 6' O descumprimento do disposto nos artigos
anteriores sujeitará o depositário a multa no vàlor de
vinte a cinqüenta Bônus do Tesouro Naciona!- BTN,
e ao décuplo na reincidência.

§ l' O Minstério Público, de ofício ou mediante
representação, tomará as providências necessáriàs para
a apuração da infração c conseqüente aplicação da muI
ta.

§ 2' O interessado encaminhará representação ao
Ministério Público, juntando as provas do alegado.

Art. 7' Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações
. relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro
ou banco de dados de entidades governamentais ou
de caráter público;

Ir - para a retificação de dados, quando não se pre
fira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou adminis
trativo;

lU - para a anotação nos assentamentos do interes
sado, de contestação ou explicação sobre dado verda
deiro mas iustificável e que esteja sob pendência judicial
ou amigável.

Art. 8' A petição inicial, que deverá preencher os
requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo
Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos
que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia
na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruí
da com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso
de mais de dez dias sem decisão;

H-da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso
de mais de quinze dias, sem decisão; ou

!II - da recusa em fazer-se a anotaçáo a que se
refere o § 2" do art. 4'-' desta lei ou do decurso de mais
de quinze dias sem decisão.

Art. 9" Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que
se notifique o coator do conteúdo da petição, entregan
do-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com
as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de
dez dias, preste as informações que julgar necessárias.

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quan
do não for o caso de haheas data, ou se lhe faltar algum
dos requisitos previstos nesta lei.

Parágrafo único. Do despacho de indeferimento ca
berá recurso previsto uo art. 15 desta lei.

Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo
cartório corra o feito, juntará aos autos cópia autêntica
do ofício endereçado ao coator, bem como a prova
da sua entrega a ç.ste ou da recusa, seja de recebê-lo,
seja de dar recibo.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 3'
desta lei, e ouvido o representante do Ministério Público
dentro de cinco dias, os autos seráo conclusos ao juiz
para decisão a ser proferida em cinco dias.

Art. 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido,
o juiz marcará data e horário para que o coator:

I - apresente ao impetrante as informações a seu
respeito, constantes de registros ou bancos de dados;
ou

II - apresente em juízo a prova de retificação ou
da anotação feita nos assentamentos do impetrante.

Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por
correio, com aviso do recebimento, Ou por telegrama,
radiograma ou telefonema, conforme o requerer o im
petrante.

Parágrafo único. Os originais. no caso de transmis
são telegráfica, radiofónica ou telefônica deverão ser
apresentados à agência expedidora. com a firma do
juiz devidamente reconhecida.

Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o ha.
beas data cabe apelação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção I)

Parágrafo único. Quando a sentença conceder o ha·
beas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo.

Art. 16. Quando o habea,s data for concedido e o
Presidente do Tribunal ao qual competir o conheci
mento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execu
ção da sentença, desse seu ato caberá agravo para o
Tribunal a que presida.

Art. 17. Nos casos de competência do Supremo
Tribunal Federal e dos demais Tribunais caberá ao rela
tor à instrução do processo.

Arte 18.' O pedido de ham,as data poderá ser reno
vado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado
o mérito. .

Art. 19. Os processos de habes data terão priori
dade sobre todos os atos judiciais, exceto habes corpus
e mandado de segurança. na instãnciasupcrior, deverão
ser levados a julgamento na primeira sessãe que se
seguir à data em que, feita a distribuíção, forem conclu
sos ao relator.

Parágrafo único. O prazo para a conclusão não po
derá exceder de vinte e quatro horas, a contar da distri
buição.

Art. 20, O julgamento do habeas data compete:
I - originariamente:
a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Pre

sidente da República, das Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da
União, do Procurador-Geral da República e do próprio
Supremo Tribunal Federal;

b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de
Ministro de Estado ou do' próprio Tribunal; ,

c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do
próprio Tribunal ou de jujz federal;

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos Tribunais fede
rais;

e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Cons-
tituiçáo do Estado:

f) a juiz estadual, nos demais casos;"
II - em grau de recurso:
a) ao Supremo Tribunal Federal. quando a decisão

denegatória for proferida em única instância pelos Tri
bunais Superiores:

b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão
for proferida em única instáncia pelos Tribunais Regio
nais Federais:

c) aos Trib'unais Regionais Federais, quando a deci
são for proferida por juiz federal;

d) aos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, COn
forme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que
organizar a Justiça do Distrito Federal;

UI - mediante recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição.

Art. 21. São gratuitos o procedimento administra
tivo para acesso a informações e retificação de dados
e para anotação de justificação, bem como a ação de
habeas data.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1989. -Senador

Nelson Carneiro, Presideute.

LEGlSLAÇÁO ClrADA

LEI N' 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

LIVRO I
Do processo de conhecimento

TÍTULO VUJ
Do procedimento ordinârio

CAPÍTULO I
Da petição inicial

SEÇÃO I

Dos Requisitos de Petição Inicial

Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal a que é dirigida:
II - os nomes. prenomes. estado civil. profissão, do

micílio c residéncia do autor é do réu:
UI - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido:
IV - o pedido com a suas espeeificaçóes;

Dezembro de 1989

V - o valor da causa:
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar

a verdade dos fatos alegados;
VII - o requerimento para a citação do réu.
Art. 283. A petição inicial será instruída com os

documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial

não preenche os requesitos exigidos nos arts. 282 e
283, ou que apresentar defeitos e irregularidades capa
zes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor a emende, ou a complete no prazo de
dez (dez) dias. .

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência
o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 285. Estando em termos a petição inicial o
juiz a despachará ordenando a citação do réu, para _
contestar a ação; do mandado constará que não sendo
conrestada a ação se presumirão aceitos pelo réu, como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

SlNOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 259, DE 1989

Regula o direito de acesso a informações e disciplina
o rito processual do habeas data.

Apresentado pela Comissão Diretora.
Lido no expediente da Sessão de 5-9-89 e publicado

no DCN (Seção lI) de 6-9-89. Distribuído ã Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em 27-1I-89, é lido o Parecer n" 344189, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, relatado pelo Se
nador Jutahy Magalhães.

Em 5-12-89, é aprovado o Substitutivo, ficando preju
dicado o Projeto após usar da palavra o Senador Ronan
Tito. À Comissão Diretora, para redigir o vencido para
o turno suplementar.

Em 6-12-89, é lido o Parecer n' 386/89, da CDfR,
relatado pelo Senador Pompeu de Sousa, oferecendo
a redação do vencido para o turno suplementar. É lido
c aprovado o Requerimento n··' 683189 do Senador Juta

.hy Magalhães. de dispensa de interstício e prévia distri
buição de avulsos para que a matéria figure na Ordem
do Dia da Sessão seguinte. Em 6-12-89, é aprovado
o S.ubstitutivo em turno suplementar.

A Cãmara dos Deputados com o Ofício SM-N" 85l,
de Il-I2-89.
SM/N° 851

Em 11 de dezembro de 19R9

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituiçáo Federal,
o Projeto de Lei no 259, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "regula o direito de acesso a informa
ções c disciplina o rito processual do habeas-data.

Aproveito a oportunidade para renOvar a Vossa Ex
celência os. protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N' 4.394, DE 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 896/89

Institui a Autorização para Conduzir Veículos
de Transporte de Bens, c dá outras providências.

(Às Comissões de ConstituiçãOe Justiça e Reda
ção (ADM); e de Transportes - art 24. lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'" Os condutores de veículos destinados ao

transporte de bens deverão ser portadores de Autori
zação para Conduzir Veículos de Transporte de Bens.
na forma desta lei, quando deles não forem os proprie
tários.
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Parágrafo único. O porte da a1ltorização será obriga
tório em todo o território nacional. independentemente
do caráter eventual ou continuado. ou da existência
de vínculo empregatício. na atividade do condutor.

Art. 2" O modelo e características da autorização
serão estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trãn
sito. com séries distribuídas e controladas pela Confede
ração Nacional dos Transportes Terrestres - CNTT.

Art. 3" A autorização de que trata o art. 1". com
validade máxima de um ano, será expedida pelas entida
des de classe representativas de transportadores de
bens. credenciadas pela Confederação Nacional dos
Transportes Terrestres - CNTT.

§ 1" A responsabilidade pela confecção e expedição
do documento caberá à entidade credenciada. que deve
rá solicitar previamente à Confederação Nacional dos
Transportes Terrestres - CNTT a série numérica res
pectiva.

§ 2" A Confederação Nacional dos Transportes Ter
restres - CNTT informará. mensalmente. ao Departa
mento Nacional de Trânsito - Denatran. a relação
das entidades por ela crcdenciadas para efetuar a con
fecção e expedição do documento. com seus números
de registro e séries numéricas respectivas.

Art. 4" A expedição do documento dependerá de
solicitação do proprietário do veículo.

Art. 5" A autorização poderá ser:
1 - vinculada. quando concedida para a condução

de um só veículo:
II - indistinta. quando concedida para a condução

de vários veículos de uma mesma empresa.
Art. 6" A autori~açáo deverá ser renovada sempre

que houver alteraçao referente à propriedade. à espé
cie. à categoria ou características do veículo. bem como
à categoria. domicílio ou residência do condutor auto
rizado.

Art. 7" O cancelamento da autorização será ~fetua
do nos seguintes casos:

I - "ex officio":
a) ~uando ce,ssar o vínculo empregatício entre o pro

pnetano do veIculo e o condutor autorizado:
b) quando o condutor tiver, por qualquer motivo.

a sua Carteira Nacional de Habilitação apreendida ou
cassada;

c) quando aposentado o condutor do veículo:
d) por morte ou invalidez do condutor;
e) quando expirado o prazo de sua validade;
II - voluntária:
a) a pedido do condutor;
b) a pedido do proprietário do veículo.
Parágrafo único. A baixa da autorização será comu

nicada pela entidade expedidora à Confederação Nacio
nal dos Transportes Terrestres - CNTT.

Art. 8' !I. autorização scrá exigida pelo policiamen
to. pela fiscalização de trânsito e fazend,íria, e somente
terá validade quando apresentada juntamente com a
Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo.

.§ I'!. Não será exigido o Certificado de Registro c
LIcenCIamento para os veículos novos. nos termos do
art. 58 da Lei n" 5.lO8. de 21 de setembro dc 1966.
o qu~1 poderá ser substituído por autorização especial.
prev1sta em regulamento. ou por nota fiscal de compra
e venda, de acordo com limites ou aplicações determi
nadas pelo Conselho Nacional de Trânsito.

§ 2" O veículo de transporte de bens encontrado em
circulação sem que o condutor porte a autorizaçâo será
retido e encaminhado, para averiguação, à autoridade
policial com jurisdição sobre a área em que ocorrer
a retenção.

Art. 9" O Departamento Nacional de Trânsito. ouvi
da a Confederação Nacional dos Transportes Terrestres
-CNTT, baixará as instruções e procedimentos neces
sários à efetiva implementação operacional da autori
zação instituída pela presente lei.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor cento e oitenta
dias após sua publicação. -

Brasília. de 1989.

MENSAGEM N' 896, DE 1989,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do artigo 61 da Constituição. tenho a
honra de submeter à elevada consideração de Vossas

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça. o anexo Proje
to de Lei que institui autorização para conduzir veículos
dc transporte de bens. e dá outras providências.

Brasília, li de dezembro de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 238, DE 24 DE
NOVEMBRO DE 1989. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA JUSTIÇA

Excelentíssimo Senhor Presidcnte da República.
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa

Excelência o anexo Projeto de Lei que "institui a Auto
rização para Conduzir Veículos de Transporte de Bens.
e dá outras providências".

2. Tal medida originou-se de solicitação formulada
pelo Sindicato de Transportadores Rodoviários Autô
nomos de Bens do Estado de Santa Catarina. que. alar
mado com o alto índice de violência e criminalidade
contra os motoristas e suas respectivas cargas. propôs
a criação dc um documento que coibisse essas práticas
delituosas.

3. O Comitê Permanente de Segurança nas Estradas.
criado através da Portaria Interministerial n" 209. de
4 de maio de 1988, após minucioso estudo. aprovou
a implementação do referido documento. convencido
de que o crescente aumento desses crimes é favorecido
pela fragilidade encontrada nas autorizações atualmen
te concedidas para a condução de veículos. mormente
aqueles destinados ao transporte de carga.

4. Dessa forma. pode-se verificar a importância de
que se reveste a "Autorização" em tela. vez que propor
cionará aos órgãos responsáveis pela fiscalização e poli
ciamento rodoviários maior controle no tráfego dos veí
culos de carga. mediante procedimento mais rigoroso
de identificação dos condutores daqueles veículos.

5. Por oportuno, cumpre salientar que a autorização
para conduzir veículos de bens é uma das medidas que
integram o programa de governo, denominado "pro
grama Via Brasil". que procura. através de tratamento
de diversas frentes. obstruir os caminhos hoje trilhados
pelos criminosos especializados em violência cOntra os
transportadores e as cargas que conduzem.

6. Essa. cm linhas gcrais, a proposta legislativa que
submeto ao alto descortino de Vossa Excelência e que.
acredito. virá contribuir para um aperfeiçoamento da
segurança nas estradas.

Na oportunidade. renovo a Vossa Excelência protes
tos de cstima e respcito. -.J. Saulo Ramos; Ministro
da Justiça.

Aviso n" 965-SAP

Em 11 de dezembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BrasI1ia-DF

E)(celentíssimo Senhor Primeiro Secretário•
Tenho a honra dc encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça. relativa a projeto
de lei que "institui a Autorização para Conduzir Vdcu
los de Transporte de Bens. e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

PROJETO DE LEI
N~ 4.407, DE 1989

(Do Sr. Ney Lopes)

Estabelece a obrigatoriedade do combate à polui
ção provocada por veículos automotores sobre o
meio ambieute, salvo aqueles movidos a gás natural
e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 813. de 198f!.)

O Congresso Nacional decreta
Art. I" OS vcículos automotores somente poderão

circular nO Território Nacional se neles forem utiliza
. dos. desde a fabricação ou adaptação posterior. como

forma de combate à poluição. técnicas. peças ou equipa-
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mentos. já identificados no País. capazes de eliminar
ou, pelo menos reduzir os efeitos nocivos da combustão
sobre o meio ambiente. .

Parágrafo único. A exigência do caput não se aplica
aos veiculos automotores movidos a gás natural com
a utilização de tecnologia nacional comprovada.

Art. 2" O Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) expedirá normas necesslirias iI aplicação des
ta lei, cabendo aos órgãos ou' entidades do Sistema
Nacional de Trãnsito assegurar a fiscalização de sua
efetiva observância.

Parágrafo único. No exercício da fiscalização pre
vista neste artigo. serão aplicadas. conforme dispuser
o Contram. as penalidades previstas na legislação de
tránsito. inclusive a rctenção do veículo enquanto não
atender á exigência estabelecida.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

.Justificação

A Constituição de 1988 tem sido publicamente elogia
da pelas ,uas normas sobre o meio ambiente. Impõe-se.
entretanto. a adoção de providencias concretas. para
que essas normas não permaneçam no plano dos princí
pios. mas se concretizem praticamente. beneficiando
a comunidade brasileira. presente e futura.

Estabelece a aludida Constituição:
"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambien

te ecologicamente equilibrado. bem de uso comum
do povo c essencial à sadia finalidade da vida. im
pondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

§ I" Para assegurar a efetividade desse direito.
incumhe ao Poder Público:

V- controlar a produção. a comercializaçáo e
o emprego de técnicas. métodos e substãncias para
a vida. a qualidade de vida e o meio ambiente:

Paralelamente. o art. 23. inciso VI. da mesma Carta
atribui. à União. aos Estados e aos Municípios. a prote
ção do meio ambiente e o combate à poluiçáo em qual
quer de sua; formas.

Ora. são públicos os efeitos danosos sobre o meio
ambiente. provocados pelos veículos automotores. no
seu indispensável processo de combustão.

A exceção de mio exigência do previsto nO art. 1".
deste projeto de lei. aos veículos movidos a gás natural
com tecnologia nacional. parte do princípio de que tais
viaturas não poluem pela sua própria natureza de fabri
cação.

É evidente que seria absurdo pretender impedir a
utilização desses veículos. instrumentos imprescindíveis
na sociedade moderna. Entretanto. não sc pode deixar
de buscar mecanismos capazes de eliminar ou. pelo
menos reduzir. a poluição que eles procesam. Essa exi
gência é irrenunciável nos centros urbanos mais popu
losos do País. onde o problema assume proporções de
verdadeira calamidade pública. pela utilização intensa
dos veículos. Imagine-se o caso da Capital do Estado
de São Paulo. onde seus habitantes sofrem. além de
outras sérias indisposições respiratórias e nOS olhos.
principalmente as crianças.

Nesse contcxto. têm surgido diversas técnicas que
possibilitam minimizar os efeitos nocivos dos automó
veis. às quais os usuários. numa atitude egoísta e irres
ponsável. têm se negado a utilizar. por razões de econO
mia. às vezes ridículas em face dos problemas que obje
tivam contornar.

Impõe-se. por isso. que o Poder Público. nO interesse
da comunidade e em cumprimento das determinações
constitucionais, intcrvenha e coativamente detcrminc
aos proprietários dos veículos a utilização dos meca
nismos que sejam. reconhecidamcnte. capazcs de me
lhorar a qualidade de vida da população.

Essas. as razões da proposição do presente Projeto
de lei. que. respondendo aos interesses maiores da so
ciedade brasileira. se espera seja aprovado pelo órgão
que legitimamente a representa, o Congresso Nacional.

Sala das Sessões. 5 de novembro de 1989. - Depu
tado Ney Lopes.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

········· .. ·.. ·········· .. ··ihLI·LO·iii· .. ········
Da Organização do Estado

··,··· .. ·..·..············cAPfrü"i.o·ii··..···· .. ·····....·..·",
Da União

........................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos Es

tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

VI - proteger o meio ambiente e combater a polui·
ção em qualquer de suas formas;

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1" Para assegurar a efetividade desse direito, in
cumbe ao Poder Público:

V - controlar a produção. a comercialização e o
empregu de técnicas, métodos e substâncias que com
portem risco para a vida. a qualidade de vida e o meio
ambiente:

PROJETO DE LEI
N° 4.408, DE 1989

(Do SI. Marcos Formiga)

Concede isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados (IPI), na aquisição de l'eícuIos utilitá
rios, máquinas e equipamentos agrícolas, nas condi·
ções que especifica.

(Apense-se ao Projeto de Lei n',' 4.034. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) veículos utilitários. máquinas e
equipamentos agrícolas. quando adquiridos por produ
tores rurais. para seu uso próprio e exclusivo assegu
radas a manutenção e a utilização dos créditos relativos
a matérias-primas e produtos intermediários efetiva
mente empregados em sua industrialização.

Parágrafo único. Nas regiões Sul e Sudeste. a isen
ção prevista no caput deste artigo fica transformada
em redução de 80% (oitenta por cento) do imposto.

Art. 2" Ressalvados os casos excepcionais em que
ocorra destruição completa do bem objeto da isenção,
o benefício previsto nesta lei somente poderá ser utili
zado urna única vez.

Ar!. 3'.' A isenção dependerá de prévia verificação,
por parte da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda de que o adquirente preenche os reqmsItos
estabelecidos nesta lei.

Art. 4" Esta lei entra em vigor a partir de 1" de
janeiro do ano subseqüente ao de sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Preliminarmente. manifestamos nossa concordância
com análises que explicam o desequilíl?rio fiscal brasi
leiro corno resultante do elevado nível de incentivos
fiscais. e que apontam. em contrapartida. para a necessi
dade da concessão mais seletiva desses benefícios, prin
cipalmente dos considerados meuos prioritários. em ter
mos econàmicos e sociais.

Nesse contexto. o presente projeto objetiva. precisa
mente, ressalvar a atividade agrícola, sabidamente a
mais vulnerável às ailversidades que a atual conjuntura
econômico-financeira lhe impõe. Com efeito. a mudan-
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ça da composição do investimento em favor da atividade
agrícola. através da isenção do IPI. contribuirá d.: forma
determinante para um desempenho mais efetivo e ade
quado da economia. No caso específico da agricultura.
não há cumo desconhecer o importante papel de indutor
do crescimento econômico exercido pela isenção de im
posto. Nessas condições. os rcsultados da atividade agrí
cola. no cômputo geral, irão permitir aumentos de recei
ta tributária. mais do que compensando possíveis perdas
de arrecadaçüo. com a isenção tributária.

Contamos com o apoio dos pares congressistas para
o aperfeiçoamento c aprovaçüo destc projeto. em razão
dos elevados propósitos que o animam.

Sala das Sessões. 5 de dezembro de 191'9. - Depu
tado Marcos Formiga.

PROJETO DE LEI
N° 4.409, DE 1989

(Do SI. Nilson Gibson)

Altera disposições do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis - Decreto-Lei n° 1.71I, de 28 de
outubro de 1952.

(Apense-se ao Projeto dc Lei n" 4.059. de 1989.)

O Congresso Nacional decrcta:
Art. I" Ao funcionário investido em função de dire

ção. chefia. assessoramento ou assistência. é devida
uma gratificação pelo seu exercício.

§ 1" Os percentuais da gratificaçãu serão estabe
lecidos em lei. em ordem decrescentc. a partir do Venci
mento do Ministro de Estado.

§ 2' A gratificação prevista neste artigo. incorpo
ra-se para efeito de apusentadoria ou disponibilidade.
aos vencimentos do funcionário, após cinco anos. contí
nuos ou não. de sua percepção. cxigindo-se um cxcrcício
mínimo de dois anos consecutivos.

§ 3" O prazo estabelccido no parágrafo anterior se
rá reduzido à metade nos casos de aposentadoria com
pulsória ou invalidez. desde que esteja no exercício
de funções a que se refere este artigo.

§ 4'1 Quando mais de uma função haja sido desem
penhada. serão atribuídas as vantagens da maior. desde
que lhe corresponda um exercício mínimo de dois anos:
fora dessa hipótese. atribuir-se-ão as vantagens da fun
ção de remuneração imediatamente anterior.

§ S" Lei específica estabelecerá a remuneração dos
cargos em comissão de que trata o art. 12. inciso TI.
inclusive quando exercido por funcionãrio.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. j" Revogam-se as disposições em contrário.

Justiticação

O Plano de Classificação de Cargos somente adveio
na década de 70 e a incorporação da gratificação pelo
desempenho de função de chefia. direção. assessora
mento e assistência. só com a Lei n" 6.732. de 4 de
dezembro de 1979.

Muitos funcionários já se encontrando com tempo
para apusentação, e para enquadrarem-se nos ditames
da incorporação dos quintos consubstanciada na citada
Lei n" 6.732179, precisam permanecer cm atividade por
mais tempo, ou mesmo procurar o paternalismo do sis
tema para permanecerem ou recolocarem a função. jun
to à cúpula administrativa.

Estas medidas. ora propostas. garantem a desneces
sidade da subserviência e do servilismo. garantido a
competência como forma de provimento dessas fun
ções. permitindo o reconhecimento de méritos. propor
cionará somente na inatividade a incorporação. A grati
ficação será o diferencial na atividade, não permitindo
que um funcionário após ter incorporado os quintos.
deixando o cargo. ganhe mais que outro desempenhan
do as mesmas atribuições. ou. já que toda regra tem
sua exceção, que sem estímulo de galpar outros cargos.
não busque o aperfeiçoamento pessoal e profissional.
porquanto a.percepção da gratificação incorporada so
mente na aposentadoria, exigirá sempre constante aper
feiçoamento para manutençâo do padrão de vida a que
se acostumara.

Ciente. outrossim. de inconvcniéncias dos cargos a
que se refere esta Subseção ser em comissão. e portanto
de confiança do dirigente da entidade. devemos lembrar
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que há casos gritantes em que a capacidade. conheci
mento e mérito não foram levados em consideração.
prevalecendo indicações pessoais estranhas ao serviço.
e bajulaçCles das mais vis. para ocuparem essas funções.
Deveria haver um concursu em que se aferisse. em
que se avaliasse os funcion;irios a cada biênio ou triênio.
ou mesmo anualmente. de modo que se exigiria para
c'Sas funções a valorização pessoal. dignificando ainda
mais o funcionalismo público.

Contempla-,'e. com a redução dos prazos de incorpo
ração nos casos dc aposentadoria compulsória ou por
invalidez. como medida de justiça social. aos que por
implemento de idade cronológica. mas não mental, ou
por infortúnios a que não concorrem. vêem sua conti
nuidade laboral interrompida involuntariamente.

Sala das Sessões. 29 de novembro de [989. - Depu
tado Nilson Gibson.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSCiES PERMANENTES

Lei N' I.7I!.
DE 28-lO-52

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi
cos Civis da União:

TíTULO II
Da Previdência e da Vacância

··· .. ·····....···,··.. ··..CAPiTÜ"i.O·ii"········· ..·· .. ···· .. ····
Da Nomeação

SEçAo I
Disposições Prelíminares

Art. 12. A nomcacão será feita:
I - e1'l1 caráter vitalício. nos casos exprcssamente

previstos pela Constituiç'io:
II - em caráter efetivo. quando se tratar de cargo

isolado ou de carreira:
III - em comissão. quando se tratar de cargo isolado.

que. em virtude de lei assim deva ser aprovado:
IV - interinamentc:
a) em substituiçãu. no impedimento do ocupante efe

tivo de cargo isolado;
b I na vaga deixado pelo ocupante efetivo do cargo

isolado:
c) em cargo vago de classe inicial de carreira para

o qual não haja candidato legalmente habilitado. aten
dido o disposto nos itens I a VII e IX do art. 22.

§ 1'.' O funcionário interino não excederá de dois
anos. exccto:

a) abrindo-se concurso para o provimento do cargo.
em cujo exercício o ocupante interino poderá perma
necer até a homologação do mesmo:

b) no caso de substituição em cargo isolado. cujo
titular esteja afastado por impedimento legal.

§ 2" O funcionário interino só poderá ter exercício
no cargo para o qual tenha sido nomeado.

LEI N" 6.732.
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera a redação do artigo 180 da Lei 11' 1.711,
de 28 de outubro de 1952. e dá outras providências.

Art. I" O artigo 180 da Lei n" I. 711. de 28 de outu
bro dc 1952, alterado pela Lei n' 6A8!, de 5 de dezem
bro de 1977. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 180. O funcionário que contar temP9 de scr
viço igualou superior ao fixado para aposentadoria
voluntária passará à inatividade:

I - COm o vencimento do cargo em cumissão. da fun
ção de confiança ou da função gratificada que estiver
exercendo. sem interrupção, nos (cinco) 5 anos ante
riores:

II - Com idênticas vautagens, desde que o excrcício
de'cargos ou funções dc confiança tenha compreendido
um período de (dez) 10 anos, consecutivos ou não.

§ 1" O valor do vencimento de cargo de natureza
especial previsto em Lei ou da Função de Assessora
mento Superior (FAS) será considerado. para os efeitos
deste artigo. quando exercido por funcionário.

§ 2" No caso do item II deste artigo. quando mais
de um cargo ou função t~nha sido exercido, serão atri-
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buídas as vantagens do de maior valor, desde que lhe
correspondc um exercício mínimo de (dois) 2 anos; fora
dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens do cargo ou
função de valor imediatamente inferior, dentre os exer
cidos.

§ 3' A aplicação do regime estabelecido neste arti
go exclui as vantagens instituídas no art. 184, salvo
o direito de opção."

Art. 2" O funcionário que contar seis (6) anOs com
pletos, consecutivos ou não, de exercício em cargos
ou funções enumerados nesta Lei, fará jus a ter adicio
nada ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como
vantagem pessoal, a importância equivalente à fração
dc um quinto (115):

a) da gratificação de função do Grupo Direção e As-
sistência .Intermediária; .

b) da diferença entre o vencimento do cargo ou fun
ção de eonfiança do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores ou do cargo de natureza especial previsto
em Lei, ou da Função de Assessoramento Superior
(FAS), e o do cargo efetivo.

§ 1" O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá
a partir do 6' ano, à razão de um quinto (1/5) por
ano completo de exercício de cargos ou funções enume
rados nesta Lei, até completar o décimo ano.

§ 2,' Quando mais de um cargo ou função houver
sido desempenhado, no período de um ano e ininterrup
tamente, considerur-se-á, para efeito de cálculo da im
portância a ser adicionada ao vencimento do cargo efeti
vo, o valor do cargo ou da função de confiança exercido
por maior tempo. obedecidos os critérios fixados nas
alíneas a e b deste artigo.

§ 3' Enquanto exercer cargo el11 comissão. função
de confiança ou cargo dc natureza especial. o funcio
nário não perceberá a parcela a cuja adição fez jus,
salvo no caso de opção pclo vencimento do cargo efeti
vo. na forma prevista no art. 3'" § 2:'. do Decreto-lei
n' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

§ 4" As importâncias referidas no art. 2' desta Lci
não serão consideradas para efeito de cálculo de vanta
gens ou gratificações incidentes sobre o vencimento do
cargo efetivo, inclusive para qüinqüênios.

Art. 3' A contagem do período de exercício a que
se refere o art. 2" desta Lei terá início à I" de novembro
de 1974. ou a partir do primeiro provimento em cargo
ou função de confiança e em cargo de natureza especial
previsto em Lei. se posterior àquela data.(1)

Art. 4" O funcionário que vier a exercer cargQ em
comissão ou de natureza especial, ou função de cÇ1lfian
ça de valor superior ao dos que geraram o direito à
adição de cinco (5) frações de um quinto (1/5), poderá
optar pela atualização progressiva das respectivas parce
las, mediante a substituição da anterior pela nova, calcu
lada com base no vencimento ou gratificação desse car
go ou função de maior valor. observado o disposto no
§ 2' do art. 2" dcsta Lei.

Art. 5" Na hipótese de opção pelas vantagens dos
artigos 180 ou 184daLein' 1.711, de 1952, o funcionário
não usufruirá do benefício previsto no art. 2' desta Lei.

Art. 6' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (DO
de 5-12-79.)

PROJETO DE LEI
N' 4.410, DE 1989
(Do SI. José Teixeira)

Altera a Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que "aItera a legislação do imposto de renda e dá
outras providências".

(Às Comissões de Constituição e Justiça c Reda
ção (ADM); e de Finanças - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 6' da Lei n'.' 7.713, de 22 de dezembro

de 1988, que altera a legislação do imposto de renda,
passa a incluir o seguinte inciso:

"XXI - o v~lor da gratificação de Natal (13'
salário)' a que se referem as Leis n" 4.090, de 13
de julho de 1962, e 4.281, de 8 de novembro de
1963, e o art. 10 do Decreto-Lei n' '2.413, de 10
de fevereiro de 1988."

Art: 2' Fica revol\ado O art. 26 da lei mencionada
no art. 1°
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de 1988, exclui,
em seu art. 26, a Gratificação de Natal (o chamado
13" salário) da isenção do Imposto de Renda.

Esta decisão veio derrubar uma conquista já incorpo
rada pelos trabalhadores em suas contas de fim de ano.
A permanência desta medida prejudicarã a renda dos
assalariados justamente em uma época em que seu re
forço se torna mais necessário. Como conseqüência,
o comércio e outros setores da economia ficarão tam
bém muito prejudicados.

Este projeto de lei tem a finalidade de corrigir a
situação acima caracterizada, através do restabeleci
mento de um direito conquistado pelos trabalhadores.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Depu
tado José Teixeira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.713,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.

Art. 6'.' Ficam isentos do imposto de renda os se
guintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

Art. 26. O valor da gratificação de Natal (13' salá
rio) a que se referem as Leis n'" 4.090, de 13 de julho
de 1962. e 4.281, de 8 de novembro de 1963, e o art.
10 do Decreto-Lei n" 2.413, de 10 de fevereiro de 1988,
será tributado a mesma alíquota (ar!. 25) a que estiver
sujeito o rendimento mensal do contribuinte, antes de
sua inclusão.

PROJETO DE LEI
N' 4.413, DE 1989

(Do SI. Francisco Amaral)

Introduz alterações na Lei n" 6.367, de 19 de outu
bro de 1976, qne dispõe sobre o Seguro de Acidentes
do Trabalho a cargo do INPS e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 5.294, de 1985.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 5" da Lei n' 6.367, de 19 de outubro

de 1976, passa a viger acrescido do seguinte § 8,':

"Ar!. 5' ..

§ 8' Compete à empresa pagar a remuneração
integral do dia do acidente e dos subseqüentes,
inclusive na que exceder dos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento, devendo, porém, ser reem
bolsada pelo INPS a partir do 16' dia."

Art. 2' O caput do art. 14, da Lei n"' 6.367, de 19
de outubro de 1976, passa a viger acrescido do seguinte
§ 2', renumerado como parágrafo l' o único existente:

"Art. 14. A empresa deverá, salvo em caso
de impossibilidade absoluta, comunicar o acidente
do trabalho, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
enviando uma cópia da CAl' (Comunicação de Aci
dente de Trab.all\'o) ao INPS, outra ao Sindicato
que represente o empregado-vítima, possibilitando
o acompanhamento da ocorrência e outra à autori
dade policial competente, no caso de morte, sob
pena de multa equivalente a 1.000 BTN (mil Bônus
do Tesouro Nacional):

§ I' .
§ 2\' Que o preenchimento da CAl' (Comuni

cação de Acidente de Trabalho) seja de responsa
bilidade da Cipa, quando esta exigir, com a partici
pação obrigatória de um d,?s representantes eleito
pelos empregados."

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.
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Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificução

A Lei no 6.367, trata do acidente do trabalho abran
gendo a doença profissional ou adquirida no serviço.
O anxI1io-acidente é. pois, devido ao trabalhador que
se incapacita para sua atividade profissional e será man
tido enquanto o acidentado continuar impedido de vol
tar ao trabalho.

O auxílio-doença, a cargo do INPS, é devido a partir
do 16'.' dia de afastamento do trabalhador e cabe à em
presa pagar o salário dos quinze primeiros dias a contar
do acidente.

Com esta nossa proposição, o enfermo continuará
percebendo sen salário através da empresa e esta. por
sua vez, será ressarcida pelo INPS, a partir do 16' dia
do acidente. Com isso evitamos ao empregado-vítima
que justamente, quando mais precisa de amparo, se
veja obrigado a enfrentar toda a bnrocracia já conhecida
para receber o seu pagamento.

Os sindicatos devem zelar pelo bem-estar de seus
associados, portanto, nada mais justo do que obrigar
a empresa a enviar uma côpia da CAl' (Comunicação
de Acidente de Trabalho) ao sindicato que represente
o empregado, para que o mesmo possa acompanhar
a ocorrência e zelar pelos interesses de seu associado.

Acrescentamos, ainda, mais um parágrafo ao art. 14,
a fim de permitir à Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CfPA), de conformidade com instruções
expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabeleci
mentos ou locais de obra nela especificados, o preenchi
mento da Comunicação do Acidente do Trabalho.

Com estas medidas visamos a beneficiar o trabalhador
no momento de sua vida em que mais necessita de
auxílio: quando se encontra incapacitado para o traba
lho. Assim, contamos com o apoio de nossos ilustres
pares para o acolhimento desta importante proposição.

Sala das Sessões, 5 de dezembro. de 1989. ~ Dep
tuado Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 6.367,
DE 19 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre o segnro de acidentes do trabalho
a cargo do INPS e dá outras providências.

Art. 5' Os benefícios por acidentes do trabalho se
rão calculados, concedidos, mantidos e reajustados na
forma do regime de previdência social do INPS, salvo
no tocante aos valores dos benefícios de que trata este
artigo, que serão os seguintes:

I - auxílio-doença - valor mensal igual a 92% (no
venta e dois por cento) do salário-de-contribuição do
empregado, vigente no dia do acidente, não podendo
ser inferior a 92% (noventa e dois por cento) de seu
salário-de-benefício;

fI - aposentadoria por invalidez - valor mensal
igual ao do salário-de-contribuição vigente no dia do
acidente, não podendo ser inferior ao de seu salário-de
benefício;

III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido
no item II, qualquer que seja o número inicial de depen
dentes.

§ l' Não serão considerados para a fixação do salá
rio-de-contribuição de que trata este artigo os aumentos
que excedam os limites legais. inclUsive os voluntaria
mente concedidos nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores ao início do benefício, salvo se resultantes
de promoções reguladas por normas gerais da bmpresa
admitidas pela legislação do trabalho, de sentenças nor
mativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela ca
tegoria respectiva.

§ 2" A pensão será devida a contar da data dó óbito,
e o benefício por incapacidade a contar do 16" (décimo
sexto) dia do afastamento do trabalho, cabendo à em
presa pagar a remuneração integral do dia do acidente
e dos 15 (quinze) dias seguintes.

§ 3" O valor da aposentadoria por invalidez do se
gurado que em conseqüência do acidente do trabalho
necessitar da assistência permanente de outra pes·soa,
segundo critérios previamente estabelecidos pelo Minis-
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tério da Previdência e Assistência Social, será majorado
em 25% (vinte e cineo por cento).

§ 4" No caso de empregado de remuneração variá
vel e de trabalhador avulso, o valor dos benefícios de
que trata este artigo. respeitado o percentual previsto
no seu item I, será calculado com base na média aritmé
tica:

I - dos 12 (doze) maiores salários-de-contribuição
apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses
imediatamentc anteriorcs ao acidente, se o segurado
contar, nele, mais de 12 (doze) contribuições:

II - dos salários-de-contribuição compreendidos nos
12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do aciden
te ou no período de que trata o item I, conforme for
mais vantajoso, se o segurado contar 12 (doze) ou me
nos contribuições nesse período.

§ 5" O direito ao auxIlio-doença. à aposentadoria
por invalidez ou à pensão, nos termos destes artigo,
exclui o direito aos mesmos benefícios nas condições
do regime de previdência social do INPS. sem prejuízo
porém dos demais benefícios por este assegurados.

§ 6" Quando se tratar de trabalhador avulso refe
rido no.§ 1" do art. 1" desta lei. o benefício por incapa
cidade ficará a cargo do Instituto Nacional de Previ
dência Social (INPS), a partir do dia seguinte ao do
acidente.

§ 7" Nenhum dos benefícios por acidente do traba
lho de que trata este artigo poderá ser inferior ao salário
mínimo do local de trabalho do acidentado, ressalvado
o disposto no inciso I deste artigo.
........................................................................

Art. 14. A empresa deverá, salvo em caso de im
possibilidade absoluta, comunicar o acidente do traba
lho ao INPS dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e
à autoridade policial compctente no caso de morte.
sob pena de multa de I (uma) a 10 (dez) vezes o maior
valor de referência fixado nos termos da Lei n' 6.205.
de 29 de abril de 1975.

Parágrafo único. Compete ao INPS aplicar e cobrar
a multa de que trata este artigo.

PROJETO DE LEI
N" 4.414, DE 1989

(Do Sr. Francisco Amaral)

Acrescenta parágrafo 6' ao artillo 164 da Lei n'
6.514, de 22 de dezembro de 1977, que "altera o
Capítulo V, do Título lI, da Consolidação das Leis
do Trabalho, relativo à segurança e medicina do
trabalho e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM): e de Trabalho - art. 24, IL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O artigo 164 da Lei n" 6.514, de 22 de de

zembro de 1977. passa a viger acrescido do seguinte
§ 6':

"Art. 164 , ..

§ 6' Ao sindicato da respectiva categoria
é assegurado o direito a fiscalização do processo
de formação das CIPA".

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei n' 6.514. de 22 de dezembro de 1977, alterou
o Capítulo V, do Título II, da Consolidação das Leis
do Trabalho, relativo à segurança e medicina do traba
lho.

E o objetivo desta proposição é acrescentar mais um
parágrafo ao seu artigo 164. que dispõe sobre a compo
sição da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, a fim de permitir ao Sindicato da Categoria
a fiscalização do processo de formação desses colegia·
dos.

No nosso entender a ação fiscalizadora cabe ao Sindi
cato, pois é ele quem zela pelos interesses da categoria.

Certos de que esta medida acabará com qualquer
dúvida relacionada ao processo eleitoral dos compo-
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nentes da CIPA, conclamamos nossos ilustres pares à
sua aprovação.

Sala das Sessões. 5 de dezembro de 1989. - Depu
tado Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452,
DE I" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho,
com alterações posteriores.

..................................................................
TÍTULO 11

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

........................................................................
CAPÍTULO V

Da Segurança e da Medicina do Trabalho

........................................................................
SEÇÃO III

Dos órgãos de Segurança e de
Medicina do Trabalho nas Empresas

Art. 164. Cada CIPA scrã composta de represen
tantes da empresa e dos empregados, de acordo com
os critérios que vieram a ser adotados ua regulamen
tação de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

§ I' Os representantes dos empregadores, titulares
e suplentes serão por eles designados.

§ 2' Os represeutantes dos empregados, títulares
e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual
participem, independentemente de filiação sindicaL ex
clusivamente os empregados interessados.

§ 3' O mandato dos membros eleitos da CIPA terá.
a duração de I (um) ano, permitida uma reeleição.

§ 4" O disposto no parágrafo anterior não se apli
cará ao membro suplente que, durante o seu mandato,
tenha participado de menos da metade do número de
reuniões da CIPA.

§ 5" O empregador designará, anualmente, dentre
os seus representantes, o Presidente da CIPA e os em
pregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

PROJETO DE LEI
N" 4.424, DE 1989

(Do Sr. Antonio Salim Curiati)

Autoriza o Poder Executivo a criar A Escola Téc
nica Federal de Ouriubos, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); de Finanças (ADM): e de Educação,
Cultura, Esporte c Turismo - art. 24; IL)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a criar

a Escola Técnica Federal de Ourinhos, no Município
de Ourinhos. Estado de São Paulo.

Art. 2" O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursOs técnicos de 2" grau, de acordo
com diretrizes e currículos a serem detcrminados pelo
Conselho Federal de Educação.

Art. 3" As despesas decorrentes da instalação e fun
cionamento da Escola Técnica Federal de Ourinhos cor
rerão por conta das dotações específicas consignadas
no Orçamento da União para os exercícios seguintes
à aprovação da presente lei.

Art. 4" O Poder Executivo. ouvido o Ministério da
Educação. regulamentará esta lei no prazo de 90 (no
venta) dias. contados a partir de sua vigência.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sL!,a publi
cação.

Art. 6" Revogam-as as disposições em contrário.

Jnstificação

A criação da Escola Técnica Federal de Ourinhos
visa a atender a população jovem do Município e de
localidades próximas, pois é uma região com intensa
atividade agropecuária, além de indústrias de cerâmica
e óleo vegetal.
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O ensino técnico vem proporcionando aos estudantes
ao término de seu curso, uma profissão definida e uma
melhor perspectiva de vida, oferecendo ao mercado
de trabalho, profissionais altamente qualificados.

Com a posição cada vez mais dominante da tecnologia
no processo produtivo, seguramente o Brasil estaria
condenado a não acompanhar os saltos do desenvol
vimento, caso permanecesse carente no setor:, por falta
de quadros profissionais habilitados. É evidente que
as oportunidades de formação criadas pelas próprias
empresas não substitui o ensino profissionalizante de
ensino médio, em razão do volume crescente da deman
da e da complexidade cada vez maior das disciplinas.

Com a criação desta escola estaremos contribuindo
para a permanência do jovem em sua região, melho
rando o seu desempenho e proporcionando o progresso
do Município de Ourinhos.

Sala das Sessões, de de 1989. - Depu-
tado Antõnio Salim Curiati.

PROJETO DE LEI
N" 4.431, DE 1989
(Do Sr. José Tavares)

Dispõe sobre a transmissão gratuita para difusão
do programa dos Partidos Políticos pelas emissoras
de rádio e televisão, e determina outras providên
cias.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.593, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O parágrafo único do art. 118 da Lei n'

5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

Art. 118. . ..
Parágrafo único. Na transmissão gratuita pelas

emissoras de rádio e televisão dos congressos e/o'u ses
sões públicas, referidos no inciso III. observa-se-ão as
seguintes normas:

a) as emissoas são obrigadas a realiZaI', anualmente,
em cadeia nacional. para cada Partido com represen
tação mínima de três Deputado~ Federais, uma trans
missão de. duração máxima de trinta e mínima de dez
minutos, à noite, por iniciativa e sob a responsabilidade
do Diretório Nadonal;

b) os Partido~ poderão optar por duas transmissões
anuais, desde que o tempo a que têm direito seja redu

.zido li metade para cada uma delas;
c) a distribuição do tempo concedido anualmente a

cada Partido, será feita no mês de dezembro do ano
anterior, pelo TSE. dentro dos limites cstabelecidos
na alínea a, observado~ os ~eguintes critérios propor
cionais ao número de Deputados Federais:

I - de 3 (três) a30 (trinta) Deputados .... 10 minutos
II -de 31 (trinta e um) a 120 (cento e vinte) Depu-

tados , 20 minutos
UI - acima dc 120 (cento e viute) Deputados ..........

....................................................... 30 minutos
d) os congressos ou sessões pública~ serão gravados

e transmitido~ a partir de vinte e quatro horas depois:
e) não será permitida a transmissão de congressos

ou sessões públicas realizados nos anos de eleições ge
rais, de âmbito estadual ou municipaL nos cento c oiten
ta dias que autecedem as eleições e até quarenta e cinco
dias depois do pleito;

f) na transmissão destinada à difusão do programa
partidário, não será permitida propaganda de candi
datos a cargos eletivos sob qualquer pretexto;

g) cada transmissão será autorizada pela Justiça Elei
toral, que fará a necessária requisiç'lo dos horários às
emissoras de rádio e televi~ão, mediante requerimento
dos Partido:;, com antecedência de, pelo menos, trinta
dias da data da realização do congresso ou sessão pú
blica.

Art. 2" O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins
truções para o fiel cumprimento desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-as as disposições em contrário.

Justificação

De acordo com a alínea a do parágrafo umco do
art. 1H; da Lei Orgânica dos Partidos. "as emissoras
são obrigadas a realizar, para cada um dos Partidos,
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em rede e anualmente, uma transmissao de 60 (sessenta)
minutos em cada Estado ou Território, e duas em âm
hito nacional, por iniciativa e sob a responsabilidade
dos Diretórios Regionais e Nacionais".

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos foi editada
em 1971. quando o sistema partidário era o bipartida
rismo. Naquela época [) dispositivo acima citado justifi
cava-se plenamente e não havia os pro blemas e inconve
nientes verificados presentemente no pluripartida
rismo.

Com o número sempre 'crescente, de agremiações
parrid,írias. apresentam-se' dificuldades de toda ordem
com a presença de todas nas transmiss<'ies gratuitas para'
difusão do programa partidário pelas emissoras de rádio
é televisao, em rede e,tadual e nacional, nos horários
permitidos.

Emissoras, ouvintes e telespectadores são prejudi
cados. A experiência do corrente ano eleitoral demons
tra que os eleitores preferiam procurar outros lazeres
no horúrio da propaganda cl.eitoral,·por causa da aprc
scntação de moitos partidos e candidatos sem nenhuma
mensagem. Estavam ali com outras intenções, prejudi
candt.l a todos.

Por essas razões, estamos propondo a redução do
tempo destinado à transmissão gratuita para difusão
do programa partichirio, e, ao mesmo tempo, vedando
o acesso ti mesma aos Partidos, cuja hancada não atinja
o número de três representantes na Câmara dos Depu
tados.

As transmissúes em rede estadual foram eliminadas,
tendo em vista ljue os Partidos, conforme exige a Consti
tuiç~ln FederaL sáo de caráter nacional.

A tmnsmissüo de sessenta minutos foi reduzida para
o m<Íximo cle trinta e o mínimo de dez minutos. E
() critério adorado para utilização desse tempo é propor
cionai ú bancada de cada Partido na Câmara dos Depu
tados.

Sala das Se"úes, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado José Tayarcs.

LEGISLAÇÃO CITADA, ~NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 6.33~,

DE I" DE .llILHO DE 1976

Dá nova redação ao artigo 250 da Lei n" 4.737,
de 15 de julho de 1965, al!erado pelo artigo ~O,

da Lei n" 4,961, de 4 de maIO de 1966, e do artigo
118 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 1971.

"Art. 118. Os partidos terão funçüo perma
nente através:

I - da atividade contínua dos serviços partidá
rio~. incluindo ~ecretaria e tesouraria;

11 - da realização de palestras e conferências
nos setores subordinados aos diversos órgãos de
direç:jo partideiria;

III - da promoção de congressos ou sessões pú
blicas para a difus<jo do seu programa, assegurada
a transll1iss~10 gratuita pelas empresas de rádio e
tclevisüo:

IV - da manutençüo de cursos de liderança polí
tica e formação e aperfeiçoamento de administra
dores municipais, promovidos pelos Órgãos diri
g~ntc~ - nacional ou regional~

V - da eriaç<io e manutenção de instituto de
c!outrinaç<io e educaçüo política destinado a for
mar; renovar e aperfeiçoar quadros e lideranças
partid<irias;

VI - da lll'ganiza';'lo e manutençüo de biblio
tecas de ohrns políticas. sociais e econômicas;

VII - da ediç,jo de boletins ou outras publica
~·ô(';.;.

Parügrafo único. Na transmissão gratuita pelas
emissoras de r:ídio e televisão dos congressos ou
'é"ôes públicas rderidos no 'inciso lU, observar
SC-<ln as seguinte normas:

a) a~ emissoras 5~ln obrigadas a realizar. para
cada um dos partidos. em rede e anualmente, uma
tran'llli'S,io de 60 (se'Sénta) minutos em cada Esta
do 011 Território. e duas em âmbito nacional. por
iniciativa e sob a responsabilidade dos Diretórios
Rl'gionais e Nacionai~:
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b) os congressos aLI sessúes públicas serão grava
dos e transmitidos a partir de vinte e quatro horas
depois;

c) não será permitida a transmissão de congres
sos ou sessúes públicas realizados nos anos de elei
ções gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos
180 (cento e oitenta) dias que antecedam as eleiçúes
e até 45 (quarenta e cinco) dias depois do pleito;

. d) na transmissão destinada à difusão ~o progra
ma partidário, não será permitida propaganda de
candidatos a cargos eletivos,. sob qualquer pretex
to;

el cada transmissão será autorizada pela Justiça
Eleitoral, que farã a necessária requisição dos hoTá-.
rios ús emissoras de rádio e televisão, mediante
requerimento dos partidos, com anteccdênc,ia d~,

pelo menos 30 (trinta) âIas da data da reahzaçao
do congresso ou sessão pública."

PROJETO DE LEI
N- 4.432, DE 1989
(Do SI. Josê Tavares)

Cria o Programa Diário do Congresso Nacional
para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo
na televisão e determina outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.091, de 1988)

O Congresso Nacional deCreta:
Art. 1': .É criado o Programa Diário do Congresso

Nacional televisionado para divulgaç<io dos trabalhos
do Poder Legislativo.

Art. 2" As emissoras de televisão reservarão, gra
tuitamente, de segunda a sexta-feira, entre dezenove
e vinte horas, dez minutos para a trasmissão dos progra
mas de divulgação dos trabalhos legislativos, em cadeia
nacional.

Parágrafo único. A programação. bem como sua
geração e produção, ficarão a cargo e sob a responsa
bilidade das Mesas da Câmará dos Deputados e do
Senado Federal.

Art. J" Resolução do Congrel'isu Nacirmal disporá
sobre a execução desta lei.

Ar!. 4" E;ta lei entra em vigor na dHta de sua publi
cação.

Art. 5" Revogam-se as disposiçúes em contrário.

Justificação

Os estudiosos sustentam que a força e o prestígio
do Poder Legislativo variam na medida em que são
divulgados os seus trabalhos. De nossa parte, acredi
tamos que essa divulgação há de ser sempre útil e opor
tuna.

Nas sociedades modernas. a comunicação das ativi
. dades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
constitui direito do cidadão e um dever do Estado. Ela
estabelece uma ponte de aproximação entre dirigentes
e dirigidos e, assim, retira os governados da angústia
provocada pela desinformação.

O projeto propõe a criaç<io de um horário de segunda
a sextaCfeira, de dez minutos, para divulgação dos fatos
mais importantes relacionados com as nossas atividades,
à semelhança do que se fez durante a Constituinte,
com grande proveito para a Nação.

Os nossos meios de comunicaçãO prestam relevantes
serviços ao Legislativo brasileiro, mas existem muitos
assuntos que não são convenientemente focalizados
nem pela mídia eletrÚnica nem pela mídia impressa.
Na verdade, são do interesse de segmentos especia
lizados ou mio da comunidade e estão relacionados com
a parte mais produtiva do Congresso Nacional.

Acrescente-se que, momento e por falta de informa
çüo, o Congresso tem sido alvo de críticas injustas,
que o apontam como responsável por tudo quanto de
negativo ocorre no País.

Sala das SessÚes, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado José Tavares,
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PROJETO DE LEI
N- 4.433, DE 1989

(Do Sr. Antônio Carlos Konder Reis)

Dispõe sobre a prestação de serviços dos represen
tantes da Previdência Social nos municípios ou dis
tritos onde não haja agência do INPS, lapas, e
Inamps, e dá outras providências.

(Apense,se ao Projeto de Lei n" 2.338, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Sistema Nacional de Previdência (INPS,

Inamps, e lapas) manterá representantes em municípios
ou distritos onde não existam agências do INPS, lapas
e Inamps, na forma estabelecida nesta lei.

Parágrafo único. A representação de que trata este
artigo é subordinada técnica e administrativamente à
agência do INPS do município mais próximo.

Art. 2' Compete à representação da Previdência
Social, na área de sua jurisdição:

I - representar o INPS, o Inamps e o lapas junto
às autoridades locais, respeitadas as atribuiçúes do
agente a que estiver subordinada;

II - prestar informações aos beneficiários da Previ
dência Social, empresas e órgüos públicos;

IH - receber, instruir e encaminhar requerimentos
e demais documentos dos beneficiários, empresas e ór
gãos públicos;

IV -manter o agente da Previdência Social, ao qual
está subordinada, a par dos fatos de interesse do INPS,
lapas e Inamps;

V -cumprir o perfodo de atendimento ao público,
durante o horário comercial observado na localidade
sede;

VI - realizar pesquisas e atender a pedidos de infor
mação destinados à instrução de processos de interesse
dos beneficiários; .

vn - identificar os beneficiários da Previdência So
cial que se habilitarem aos benefícios e serviços;

VIII - manter atualizados os serviços, arquivos e fi
chários~

IX - conceder e manter os benefícios pecuniários
instituídos pela legislação em vigor, quando autorizados
pelo órgão competente do Sistema Nacioual de Previ
dência Social, bem como promover a emissào dos res
pectivos comandos de concessão e manutenção;

X - providenciar o encaminhamento de beneficiá
rios aos exames médico-periciais. necessários à conces
são e manutenção de benefícios e à inscrição de depen
dentes inválidos;

XI - providenciar, diretamente ou através de enti
dade conveniada, a inscrição de segurado, empregador,
trabalhador com vínculo empregatício, trabalhador au
tônomo, trabalhador avulso, produtor em regime de
economia familiar (pequeno produtor rural, arrenda
tário, meeiro, parceiro, pescador artesanal e garimpei
ro), contribuinte em dobro, segurado facultativo e ena
pregado doméstico;

XII - receber e encaminhar ao órgão competente
recursos e rcc1amaçúes;

XIH - executar os serviços relativos a acidentes de
trabalho;

XIV - elaborar os boletins estatísticos;
XV - providenciar a prestação de assistência médi

ca, ambulatorial, hospitalar, farmacêutica e odontoló
gica a que têm direito os segurados e dependentes;

XVI - acompanhar a execução dos serviços referidos
no inciso anterior, providenciando a documentação e
prestação de contas indispensáveis.

XVII - efetuar os pagamentos decorrentes da execu
ção dos serviços referidos no inciso XV; .

XVII1- orientar quanto à arrecadação de contrihui
çúes devidas à Previdência Social e de outras que, por
força da lei, caiba ao sistema arrecadar;

XIX - atender a requisições e diligências;
XX - colaborar com a fiscalização do sistema;
XXI - receber e encaminhar petiçúes e recursos rela

tivos à arrecadação do sistema, encaminhando-os aos
órgãos competentes;

XXII - exercer outras atribuiçúes que lhe forem con
feridas pelo sistema (INPS, Inamps e lapas).

Art. 3" A representação de que trata esta lei serei
exercida mediante contrato de prestação de serviços,
obedecidos os seguintes critérios:
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I - Contratante - Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS);

H - Contratado - Firma individual, devidamente
registrada na Junta de Comércio e quite com o erário
público e o Sistema Nacional de Previdência e Assis
tência Social (Sinpas);

HI - Remuneração:
a) município. municípios ou distrito de até 5 (cinco)

mil habitantes - 470 (quatrocentos e setenta) Bônus
do Tesouro Nacional (BTN) ou unidade de referência
monetária que venha a substituí-lo;

b) município. municípios ou distrito de cinco 10.000
a (dez mil (10.000) habitantes - 650 (seiscentos e cin
qenta) Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou unidades
de referência monetária que venha a substituí-lo;

e) município. municípios ou distrito de 10 (dez) a
20.000 (vinte mil) habitantes - 840 (oitocentos e qua
renta) Bónus do Tesouro Nacional (BTN) ou unidade
de referência monetária que venha a substituí·lo;

d) município. municípios ou distrito de 20 (vinte)
a 35.000 (trinta e cinco) mil habitantes - 1.020 (um
mil e vinte) Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou uni
dade de referência monetária que venha a substituí-lo;

e) município, municípios ou distrito com mais de trino
ta e cinco mil (35.000) habitantes - 1300 (hum mil
e trezentos) Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou uni
dade de referência monetária que venha a substituí-lo;

IV - Obrigações do Contratado:
a) manter pessoal habilitado n<;cessário ao desenvol

vimento dos serviços, bem como local c instalações ade
quados para a recepçáo e atendimento da clientela;

b) utilizar sinalização de acordo com os nomes do
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
(Sinpas);

c) residência do responsável legal no município onde
está sediada a representação;

d) responsabilidade da representação, mediante de
dução da remuneração de qualquer importância com
que a representação. por ação ou omissão, haja compro-
metido o contratante; .

e) incompatibilidade de dirigentes de entidade sindi
cal para o exercício direto ou indireto da representação;

f) responsabilidade exclusiva por todos os ônus de
correntes do pessoal a seu serviço, encargos sociais res
pectivos. valor locativo do imóvel ou encargos relativos
a condomínio, impostos e taxas que recaiam sobre o
imóvel e do custo das instalaçóes. equipamentos, mó
veis. utensllios e artigos de escritório, necessários à pres
tação dos serviços contratados. bem como impostos c
taxas que incidam ou venham a incidir sobre o estabele
cimento ou pelo exercício das suas atividades inclusive
infrações fiscais; ,

V - Obrigações do Contratante:
a) pagamento, até o dia 5 (cinco) do mês vencido

da remuneração devida ao contratado. mediante com
provação de sua quitação para com a Previdência Social,
por meio de documento próprio;

b) ressarcimento de despesas com alimentação, pou
sad~ e transporte quando em deslocamento objeto ç1e
serViço, na forma estabelecida em regulamento;

c) fornecimento. para utilização pelo contratado, de
fichas, form~lários, cadastros e quaisquer outros papéis
para os serviços a serem executados pelo contratado,
que deles é simples depositário e responsável por sua
guarda e uso por terceiros;

d) no caso de rescisão por seu interesse, aviso prévio
no prazo de 180 (cento) c oitenta dias.

Art. 4" . O contrato de prestação de serviços dos re
presentantes da Previdência Social será rescindido em
razão de:

a) denúncia. por qualquer dos contratantes, median
te aviso prévio de noventa (90) dias;

b) concordata ou falência da firma contratada;
c) não-cumprimento por parte do contratante de

qualquer das obrigações previstas no artigo 3";
d) não-cumprimento por parte do contratado de

qualquer das atribuições estabelecidas no artigo 2";
e) interesse da Previdência Social;
t) encerramento das atividades da firma contratada.
Art. 5' Em yualquer tempo, a Previdência Social

poderá verificar o andamento dos serviços da contratada
e. determinar as modificações que se fizerem necessá
nas.

Art. 6" O contrato de prestação de serviços dos re
presentantes da Previdência Social será firmado por

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

tempn indeterminado e o foro para dirimir as questões
decorrentes de sua execução será a Capital do Estado
respectivo.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

De acordo com o que dispõem o Decreto-Lei n" 72.
de 21 de novembro de 1966. e a Lei n" 6.439. de 1"
de setembro de 1977, o Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social, mantém, através do Instituto Na
cional de Previdência Social (INPS). representações nos
municípios ou distritos onde não existem agência desse
instituto.

Tais representações que prestam serviços de acordo
com contrato específico, cujo texto faço juntar à pre
sente justificação. têm cumprido. ao longo do tempo,
tarefa de excepcional importância para o desempenho
do Sistema Nacional de Previdência e Assistência So
cial. Eles são seus postos avançados. que atendem aos
mais humildes e necessitados. residentes nas pequenas
cidades e nos municípios mais distantes dos grandes
centros urbanos.

Ocorre, porém, que os representantes não têm segu
rança jurídica para bem cumprirem suas obrigações nem
percebem remuneração que lhes permita corresponder
às responsabilidades que lhes foram atribuídas.

Para melhor esclarecimento. incorporo à presente
justificativa, a carta reivindicatória dos representantes
da Previdência Social que atuam em meu Estado de
Santa Catarina. Por ela se verifica a difícil situação
que atravessam esses dedicados servidores do povo.
A situação nos demais Estados do País é igualou pior.

Ainda, para instruir o presente projeto de lei. faço
anexar a planilha de CUbtos para montagem de um escri
tório de representação e o quadro da situação financeira
das atuais representantes,

Por tudo isso. tomei a iniciativa do presente projeto
de lei, na forma do que estabelecem os artigo~ 22,
XXIII, 48 e 201 da Constituição Federal.

Permito-me, por fim. lembrar que a iniciativa não
se enquadra na hipótese prevista no art. 61. § 1", n.
e, da Constituição, uma vez que o projeto náo cuida
da criação. estruturação e atrihuição dos ministérios
e órgãos da administração pública.

Ele dispõe sobre a prestação de serviço dos represen
tantes da Previdência Social, sem criar. estruturar ou
dispor sobre atribuições de ministérios ou quaisquer
órgãos da administração pública. uma vez que as repre'
sentações já existem cm 9peração. com atribuições defi
nidas. que o projeto. em respeito à boa técnica legisla
tiva. explicita e, em alguns casos, aperfeiçoa.

Sala das Sessões. 5 de dezembro de 1989. - Antônio
Carlos Konder Reis, Deputado Federal.

LEGISLAç.<fO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO UI
Da Organização do Estado

··························CA:Pi-rÜLO·ii·················· .
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

XXIII - seguridade social;

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
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CAPÍTULO 1
Do Poder Legislativo

·· ......·········· .. ·········SEÇAC)·jj······ ....············.......
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a san
ção do ~~esidente da República. não exigida esta para
o especJflcado no, arts. 49. 51 e 52. dispor sobre todas
as matérias de competência da União, especialmente
sohre:

I - sistema tributário. arrecadação e distribuicão de
rendas; .

II - plano plurianual. diretrizes orçamentárias. orça
mento anual, operações de crédito. dívida pública e
emissôcs de curso forçado;

UI - fixação e modificação do efetivo das Forças Ar
madas;

IV - planos e programas nacionais. regionais e seto-
riais de desenvolvimento; -

V - limites do território nacional. espaço aéreo c
marítimo e bens do domínio da União;

VI -incorporação. subdivisão ou desmembramento
de áreas de Territórios ou Estado, ouvidas as respectivas
Assembléias Legislativas;

vn - transferência temporária da sede do Governo
Federal;

VIII- concessão de anistia;
IX - organização administrativa. judiciária. do Mi

nistério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária. do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X-criação, transformação e extinção de cargos, em
pregos e funções públicas;

XI -criação. estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgâos da administração pública;

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIH - matéria financeira. cambial e monetária, ins

tituições tinanceiras e suas operações:
XIV -moeda, seus limites de emissão. e montante

da dívida mobili,iria federal.

SUBSEÇÃO III
Das 1.eis

Art. 61. a iniciativa das leis complementares e ordi
nárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara
dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso
Nacional. ao Presidente da República, ao Supremo Tri
bunal Federal. aos Tribunais Superiores, ao Procura
dor-Gerai da Repúhlica e aos cidadãos. na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1" São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
........................................................

H - disponham sobre:
........................................................................

e) cliação. estruturação e atrihuições dos Ministérios
e órgãos da administração pública.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

.....................·····cAPf[üio·ii · .
Da Seguridade Social

SEÇÃO UI
Da Previdência Social

Ar!. 201. Os planos de previdência social, median
te contribuição. atenderão. nos termos da lei. a:

I - cobertura dos eventos de doença. invalidez. mor
te, incluídos os resultados de acidentes do trabalho
velhice e reclusão: .•

H - a.iuda a manutenção dos dependentes dos segu-
rados de baixa renda: -

III - proteção à maternidade, especialmente. à ges·
tante;

IV - proteção ao trabalhador em situação de desem
penho involuntário;



Dezembro de 1989

V -pensão por morte de segurado, homem ou mu
lher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. obede
cido o disposto no § 5" e no art. 202.

§ 1" Qualquer pessoa poderá participar dos bene
fícios da previdência social. mediante contribuição na
forma do~ planos previdenciários.

§ 2" E assegurado o reajustamento dos benefícios
para prescrvar-Ihes, em caráter permanente, o valor
real. conforme critérios definidos em lei.

§ 3" Todos os salários de contribuição considerados
no cálculo de benefício serão corrigidos monetariamen
te.

§ 4" Os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário para efeito de con
tribuição previdenciária e conseqênte repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.

§ 5' Nenhum benefício 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
sionistas terá por base o valor dos proventos do mês
de dezembro de cada ano.

§ 7' A previdência social manterá seguro coletivo,
de caráter complementar e facultativo, custeado por
contribuições adicionais.

§ 8\' E vedado subvenção ou auxílio do Poder Públi
co às entidades de previdência privada com fins lucra
tivos,

DECRETO-LEI N" 72,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Unifica os Institutos de Aposentadoria e Pensões
e Cria o Instituto Nacional de Previdência Social.

LEI N' 6.439.
DE I' DE SETEMBRO DE 1977

Institui o sistema Nacional de Previdência e Assis·
tência Social e dá outras providências.

TÍTULO 1
Do Sistema Nacional de Previdência

e Assistência Social

Art. I" Fica iustituído o Sistema Nacional de Previ
dência e Assistência Social- Sinpas, sob a orientação,
coordenação e controle do Ministério da Previdência
e Assistência Social - MPAS, com a finalidade de
integrar as seguintes funções atribuídas às entidades
referidas nesta Lei:

I - concessão e manutenção de benefícios, e presta-
ção de serviços;

II - custeio de atividade e programas;
III - gestão administrativa, financeira e patrimoniaL
Art. 2' São mantidos, com o respectivo custeio, na

forma da legislação própria, os regimes de benefícios
e serviços dos trabalhadores urbanos e rurais, e dos
funcionários civis da União, atualmente a cargo do Insti
tuto Nacional de Previdência Social- INPS, do Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural. e
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado - Ipase,

Art. 3' Ficam criadas as seguintes autarquias vincu
ladas ao MPAS:

I - Instituto Nacional de Assistência Médica da Pre
vidência Social - Inamps;

II - Instituto de Administração Financcira da Previ-
dência e Assistência Social - lapas.

Art. 4" Integram o Sinpas as seguintes entidades:
I -Instituto Nacional de Previdência Social-INPS;
II - Instituto Nacional de Assistência Médica da Pre-

vidência Social - Inamps;
III - Fundação Legião Brasileira de Assistêucia 

LBA;
IV - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor

-Funabem;
V -Empresa de Processamento de Dadas da Previ

dência Social - Dataprcv;
VI -Instituto de Administração Financeira da Previ

dência e Assistência Social - lapas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ l' Integra, também, o Sinpas, na condição de ór
gão autônomo da estrutura do MPAS a Central de Me
dicamentos - CEME.

§ 2' As entidades do Sinpas têm sede e foro no
Distrito Federal podendo, entretanto. manter proviso
riamente sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Esta
do do Rio de Janeiro. até que. a critério do Poder
Executivo, possam ser transferidas para o Distrito Fe
deral.

TÍTULO II
Das Entidades do Sistema Nacional
de Previdência e Assistência Social

CAPÍTULO I
Do Instituto Nacional
de Previdência Social

Art. 5' Ao INPS compete conceder e manter os
benefícios e outras prestações em dinheiro, inclusive
as atualmente a cargo do Ipase e do Funrural, e os
serviços não redistribuídos por força desta lei a outra
entidade, de acordo com os seguintes programas:

f - programas de previdência social urbanas, abra
gendo os benefícios e outras prestações em dinheiro
e os serviços de assistência complementar, reeducativa
e de readaptação profissional. inclusive os relativos a
acidentes do trabalho, devidos aos trabalhadores urba
nos e seus dependentes, e aos servidores públicos fede
rais regidos pela legislação trabalhista, na forma da Lei
Orgânica da Previdência Social- LOPS (Lei n' 3.807,
de 26 de agosto de 1960), e legislação complementar
e da Lei n° 6.367, de 19 de outubro de 1976;

II ..:..- programas de previdência social dos servidores
do Estado, abrangendo os benefícios em dinheiro devi
dos aos dependentes dos funcionários públicos civis fi
liados ao Ipase. na forma de sua atual legislação;

III -programas de previdência social rural, abran
gendo os benefícios em dinheiro do Programa de Assis
tência ao Trabalhador Rural - Prorural, e os decor
rentes de acidentes do trabalho, inclusive a assistência
complementar, reeducativa e de readaptação profissio
nal, devida aos trabalhadores rurais e seus dependentes,
na forma da atual legislação do Funrural (Lei Comple
mentar no 11. de 25. de maio de 1971, e Lei Comple
mentar n" 16, de 30 de outubro de 1973) e da Lei n'
6.195, de 19 de dezembro de 1974, c ainda os benefícios
em dinheiro e os serviços de readaptação profissional
devidos aos empregadores rurais e seus dependentes,
na forma da Lei n" 6.260, de 6 de novembro de 1975;

TV - programa de amparo financeiro a idosos e invá
lidos. abrangendo as prestações em dinheiro devidas
na forma da Lei n" 6.179, de li de dezembro.de 1974.

CAPÍTULO II
Do Instituto Nacional de Assistência

Médica da Previdência Social

Art. 6' Ao Inamps compete prestar assistência mé
dica, de acordo com os seguintes programas:

I - programas de assistência médica aos trabalha
dores urbanos, abrangendo os serviços de natureza clíni
ca, cirúrgica, farmacêutica e odontológica, e assistência
complementar, devidos aos segurados do atual INPS
e respectivos dependentes. na forma do disposto nos
itens I e IV do artigo anterior;

II - programas de assistência médica aos servidores
do Estado, abrangcndo os serviços de natureza clínica,
cirúrgica, farmacêutica e odontológica, devidos aos fun·
cionários públicos civis da União e de suas autarquias
e do Distrito Federal, e respectivos dependentes. na
forma do disposto no item II do artigo anterior;

III - programas de assistência médica, aos rurais,
abrangendo os serviços de saúde e a assistência médica,
devidos, respectivamente. aos trabalhadores e aos em
pregadores rurais, na forma do disposto no item III
do artigo anterior;

IV - programas especiais de assistência médica,
abrangendo os serviços médicos atualmente mantidos
pela Fundação Legião Brasileira de Assistência 
LBA, e os que forem prestados em determinadas re
giões à população carente, seja ou não beneficiária da
previdência social, mediante convênios com instituições
públicas que assegurem ao Inamps os necessários re
cursos.

§ l' A assistência de que trata este artigo será pres
tada a cada categoria de beneficiários na forma das
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respectivas legislações e com a amplitude que as condi
ções locais e os recursos próprios permitirem.

§ 2" Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
um esquema de participação dircta dos beneficiários.
em função do seu nível de renda, no custeio dos serviços
médicos de que se utilizarem e dos medicamentos que
lhes forem fornecidos em ambulatórios.

§ 3' No esquema de participação, de que trata o
parágrafo anterior, o Poder Executivo poderá consi
derar outros fatores, além do nível de renda, tais como
a natureza da doença, o vulto das despesas gerais e
o porte do custeio.

§ 4' A assistência médica e farmacêutica aos aci
dentados do trabalho não está sujeita às limitações nem
ao esquema de participação dos parágrafos anteriores.

§ 5' A participação a que se referem os §§ 2" c
3" não será exigida dos beneficiários que perceberem
remuneração ou benefícios até 5 (cinco) valores dc refe
rência.

Art. 7' Os programas de assistência médica a cargo
do Inamps serão organizados de forma a manter inteira
compatibilidade com o Sistema Nacional de Saúde, nos
termos da Lei n' 6.229, de 17 de julho de 1975, e com
as normas de saúde pública constantes da legislação
própria.

Art. 8' Os atuais hospitais do fpase atenderão prio
ritariamente aos funcionários públicos civis da União
e de suas autarquias, do Distrito Federal, aos membros
e funcionários do Poder Legislativo e do Poder Judiciá·
rio, bem como aos respectivos dependentes.

CAPÍTULO IH
Da Fundação Legião

Brasileira de Assistência

Art. 9' À LBA compete prestar assistência social
à população carentc, mediante programas de desenvol
vimento social e de atendimento às pessoas, indepen
dentemente da vinculação destas a outra entidade do
Sinpas.

Parágrafo único. Os serviços de assistência comple
mentar não prestados diretamente pelo INPS e pelo
Inamps aos seus beneficiários poderão ser executados
pela LBA conforme se dispuder em regulamcnto.

CAPÍTULO IV
Da Fundação Nacional

do Bem-Estar do Menor

Art, 10. À Funabem compete promover a execu
ção da política nacional do bem-estar do menor.

Art. 11. Os programas a cargo das entidades esta
duais ou municipais de assistência ao menor poderão
ser subvencionados. em caráter suplementar, com re
cursos da Funabem.

CAPÍTULO V
Da Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social

Art. 12. À Dataprev competem a análisc dc siste
mas, a programação e execução de serviços de trata·
mento da informação, o processamento de dados atra
vés de computação eletrônica e o desempenho de outras
atividades correlatas de interesse da previdência e assis
tência social.

Parágrafo único - A critério do Ministro da Previ
dência e Assistência Social e sem prejuízo das atividades
do Sinpas. a Dataprev poderá prestar serviços a ter
ceiros.

CAPÍTULO VI
Do Instituto de Administração Financeira

da Previdência e Assistência Social

Art. 13. Ao lapas compete:
I -promover a arrecadação, fiscalização e cobrança

das contribuições e demais recursos destinados à previ
dência e assistência social;

II - realizar as aplicações patrimoniais e financeiras
aprovadas pela direção do fundo a que se refere o artigo
19;

III - distribuir às entidades do Sinpas os recursos
que lhes forem destinados em conformidade com o PIa
no Plurianual de Custeio do Sinpas, a que se refere
o art. 18;

IV - acompanhar a execução orçamentária e o fluxo
de caixa das demais entidades do Sinpas;
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v - promover a execução e fiscalização das obras
e serviços objeto de programas e projetos aprovados

. pelas entidades do Sinpas.
§ l' São atribuídos ao lapas os atuais poderes, com

petências e atribuições do INPS, do Funrural. do Ipase
e das demais entidades do Sinpas para arrccadar, fisca
lizar e cobrar as contribuições e demab recursos destina
dos à previdência e assistência social. c aplicar as san
ções previstas para os casos de inobservância das normas
legais respectivas.

§ 2' O lapas poderá, de acordo com plano previa
mente aprovado pelo Ministro da Previdência e assis
tência Social:

I - adquirir os bens necessários ao seu próprio fun
cionamento e a das demais entidades do Sinpas, desde
que lhe outorguem poderes para tal;

fi -alienar, permutar ou arrendar os seus próprios
bens ou, mediante outorga de poderes, os das demais
entidades do Sinpas, quando não vinculados às respcc
tivas atividades essenciais,

§ 3' A receita proveniente da alienação e arrenda
mento dos bens de que trata o item II do parágrafo
anterior será recolhida ao fundo referido no artigo 19.
podendo destinar-se ao custeio dos programas a cargo
das respectivas entidades ou se aplicada de acordo com
plano previamente aprovado pelo Ministro da Previ
dência e Assistência Social. respeitado o disposto no
artigo 16.

TÍTULO 1II
Do Patrimônio e dos Recursos

Art. 14. Em decorrência do disposto nesta lei. o
patrimônio de cada uma das entidades do Sinpas será
constituído:

I - o do INPS pôr seus bens não transferidos a outra
entidade do Sinpas e pelos bens que o Ipase e o Funrural
atualmente utilizam na concessão de benefícios e outras
prestações em dinheiro e na prcstação de assistência
complementar e de reeducação e readaptação profis
sional;

II - o do Inamps pelos bens que o INPS, o Funrural,
a LBA e o Ipase atualmente utilizam na prestação de
assistência médica;

flI - o da LBA por seus bens não transferidos a
outras entidadcs do Sinpas e pelos bens que o INPS,
o Funrural e o Ipase atualmente utilizam na prestação
de assistência social;

IV -o da Funabem por seus atuais bens;
V - o da Dataprev por seus atuais bens;
VI - o do lapas pelos bens atualmente utilizados nos

serviços de arrecadação e fiscalização e na adminis
tração patrimonial e financeira do INPS, do Funrural
e do Ipase, bem como por aqueles quenão forem atri
buídos a nenhuma das demais entidades do Sinpas por
força da distribuição de competência prevista ncsta lei.

§ l' Integrarão, também, o patrimônio das entida
des do Sinpas quaisquer outros bens que venham a
adquirir para uso próprio ou que lhes sejam transferidos
com essa finalidade.

§ 2' A transferência de bens móveis e direitos de
uma para outra entidade do Sinpas se fará por ato do
Ministro da Previdência e Assistência Social.

§ 3" O Ministro da Previdência e Assistência Social
disciplinará a utilização comum do patrimônio das enti
dades do Sinpas tendo em vista a economia de gastos
e a integração de serviços.

§ 4' os bens doados às entidades de previdência
e assistência social continuarão sujeitos aos encargos
porventura impostos pelos respectivos doadores. caben
do às entidades a que forem redistribuídos dar cumpri
mento a esses encargos.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a pro
mover a transferência, de uma para outra entidade do
Sinpas, de bens imóveis e de direitos a eles relativos.

§ I' Para o cumprimento das formalidades legais
junto ao registro de imóveis, o MPAS relacionará, des
creverá e caracterizará os imóveis redistribuídos entre
as entidades do Sinpas.

§ 2" O registro relativo a bens imóveis será efetuado
a requerimento da entidade interessada, valendo como
instrumento os atos do MPAS a que se refere o pará
grafo anteri.or.

Art. 16. A receita e o património das cntidades
do Sinpas destinam-se a manter, desenvolver e garantir
as suas atividades, na forma da legislação em vigor.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 17. Constituem receita das entidades do
Sinpas:

I - as contribuições previdenciárias dos segurados
c das empresas inclusive as relativas ao seguro de aci
dentes do trabalho, e as calculadas sobre o valor da
produção e da propriedade rural;

fi - a contribuição da União destinada ao Fundo
de Liquidez da Previdência Social - FLPS: .

flI - as dotações orçamentárias específicas;
IV - os juros, correção monetária. multas e outros

acréscimos legais devidos à previdência social;
V - as receitas provenien tes da prestação de serviços

e fornecimento ou arrendamento de bens;
VI - as receitas patrimoniais, industriais e financei

ras'
VII - a remuneração recebida por serviços de arre

cadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros:
VIU - as doações. legados, subvenções e outras rc

ceitas eventuais;
IX - as demais receitas das entidades de previdência

e assistência social inte~rantes do Sinpas.

§ 1" Os recursos de-que trata o-it~m Il destinam-se
ao pagamento de .pessoal e às despesas de administração
geral do INPS, do Inamps e do lapas, bem como a
cobrir eventuais insuficiências financeiras verificadas na
execução das atividades a cargo do Sinpas, hipótese
em que deverão se suplementados na forma da legisla
ção em vigor.

. § 2" Nas dotações a que se refere o item nI deste
artigo, a União incluirá recursos para· a complemen
tação do custeio dos benefícios em dinheiro e da assis
têriCia médica prestada aos funcionários públicos civi~
federais, inclusive aos membros e funcionários do Poder
'Legislativo e do Podcr Judiciário.

Art. 18. Será aprovado por decreto do Pr.esidente
da República, mediante proposta do Ministério da Pre
vidência e Assistência Social, o Plano Plurianual de
Custeio do Sinpas, dele devendo obrigatoriamente
constar:

I - o regime financeiro adotado:
II - os recursos destinados aos benefícios em dinhei

ro e ao seguro de acicentes do trabalho;
111- o valor das reservas;
IV - os limites dos recursos destinados à assistência

médica; . .
V - os limites dos recursos destinados aos dem ais

programas de previdência e assistência social;
VI - os limites das despesas de pessoal e adminis- .

tração geral.
§ l' Com relação aos programas e orçamentos

anuais, aplica-se o disposto nos artigos 15, § 3", e 16
do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967.

§ 2" Ficam assegurados aos programas dos traba
lhadores e empregadores rurais os recursos que atual
mente lhes são destinados pela legislação do Funrural.
os quais não poderão ser reduzidos sob qualquer hipó
tese.

ArI. 19. A receita das entidades do Sinpas consti
tuirá o Fundo de Previdência e Assistência Social 
FPAS, de natureza contábil c fin anccira, que será admi
nistrado por um colegiado integrado pelos dirigentes
daquelas entidades sob a presidência do Ministro da
Previdência e Assistência Social.

Parágrafo único. Ao colegiado a que se refere o
caput deste artigo compete:

I - pronunciar-se sobre as propostas orçamentárias
das entidades do Sinpas e respectivas altcrações;

II - aprovar previamente o Plano Plurianual de Cus
teio do Sinpas;

flI - aprovar os programas de aplicação patrimonial
e financeira do Sinpas e respectivas alterações;

IV - aprovar programas especiais de previdência e
assistência social.

Art. 20. A receita de cada entidade do Sinpas será
representada pelos recursos que lhe forem atribuídos
no Plano Plurianual de Custeio do Sinpas para custeio
dos programas e atividades a seu cargo.

TÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 21. O Ministro da Previdência e Assistência
Social deverá submeter à aprovação do Presidente da
República as lotações e os quadros e tabelas de pessoal
das autarquia~ integrantes do Sinpas, observadas as nor-
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mas legais e regulamentares que disciplinam a sistemá
tica de classificação de cargos em vigor.

§ 1" Os servidores das entidades vinculadas ao
MPAS, inclusive os das extintas. que. na data em que
entrar em vigor esta lei, ocuparem cargos ou emprego
integrantes da lotação de órgãos cujas competencias
forem transferidas para qualquer das entidades do Sin
pas, passarão, automaticamente, a ter exercício nas no
vas entidades. nas mesmas localidades, sem alteração
do respectivo regime jurídico e sem prejuízo de direitos
e vantagens.

§ 2" Os se;vidores estatutários que excederem as
lotações de que trata este artigo serão objeto de pro
posta de redistribuição para outros órgãos ou entidades
da administração federal, através do Dasp.

§ '3" Até que seja' efetivada a medida prevista no
"caput" deste artigo, poderá o Ministro da Previdência
e Assistência Social, no interesse do serviço;

I - movimentar os servidores de uma para outra enti
dade integrante do Sinpas, independentemente da res-
pectiva lotação; .

Ir - remanejar entre as entidades do Sinpas os seus
atuais cargos e funções de direção e assessoramento.
respeitados os quantitativos existentes, e adaptar à nova
situação as respectivas nomenclatura e classificação. ob
servada sua posição hierárquica na entidade.

Art. 22. A contribuição devida pelos atuais funcio
nários do INPS, nos termos do item II do artigo 69
daLei Orgânica da Prcvidência Social - LOPS, para
custeio da assistêucia patronal, será devida também por
seus,servidorcs regidos pela legislação trabalhista e por
todos os servidores das demais entidades do Sinpas,
os quais t«rão direito aos benefícios e serviços da assis
tência patronal.

Parágrafo único. As entidades do Sinpas farão cons
tar de' seus orçamentos recursos correspondentes a até
3% (três por cento) da dotação orçamentária de pessoal,
para custeio da assistência patronal a ser prestada aos
seus servidores.
-Ait: 23. O 'Conselho de Recursos da Previdência

SocJal-CRPS, e as Juntas de Recursos da Previdência
Social - JRPS, têm sua competência ampliada para
apreciar os dissídios relativos aos interesses dos benefi
ciários, inclusive os filiados ao Ipase, das empresas dos
trabalhadores e empregadores rurais e dos empregados
e empregadorcs domésticos, assim como os refereutes
à Cota de Previdência. ,

§ f, Para efeito do disposto neste artigo, fica asse
gurada a participação de representantes dos emprega
dos e empregadores rurab na composição do CRPS
e das JRPS, conforme se dIspuser em reguahnento.

§ 2" Enquanto não for expedida a regulamentação
a que se refere o § I", e até que sejam realizadas eleições
para composição dos respectivos colegiados, os atuais
membros classistas do Conselho Diretor e das Comis
sões Revisoras do Funrural passarão a fazer parte do
CRPS e das JRPS. respectivamente.

Art. 24. As entidades do Sinpas poderão promover
desapropriação na forma da legislação cm vigor.

Art. 25. Em caso de calamidade pública, perigo pú
blico iminente ou ameaça de paralisação das atividades
de interesse da população a cargo das entidades do
Sinpas, o Poder Executivo poderá requisitar os bens
e serviços essenciais à sua continuidade. assegurada ao
proprietário indenização ulterior.

Parágrafo único. Quando a requisiç;io acarretar in
tervenção em estabelecimentos fornecedores de bens
ou prestadores de serviços, com afastamento dos respec
tivos dirigentes, fica assegurada a estes remuneração
igual à que for paga aos interventores.

Art. 26. O INPS, O Inamps e o lapas gozarão, em
sua plenitude, inclusive no que se refere a seus bens.
rendas, serviços, direitos e açt'ies, das regalias. privilé
gios e imunidades da União, nos tcrmos do § I"~ do
artigo 19 da Constituição.

Parágrafo único - A LBA e a Funabem, além da
imunidade a que se refere o artigo 19. item lU. letra
"c". da Constituição. gozarão das regalias e privili:'gios
das autarquias federais.

Art. 27. Concluída a implantação definitiva do Sin
pas, nos termos do art. 33, ficarão exintos o Ipase e
o Funrural. transferindo-se de pleno direito seus bens.
direitos e obrigações para as entidades a que. na forma
desta lei. são atribuídas suas atuais competencias.
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§ 1" A forma de atendimento dos trabalhadores e
e~pregadores rurais. através de representações locais
e pelo sistema dc convênio, com instituiçc5cs. tms como
hospitais. prefeituras municipais, sindic~tos das catego
rias profissionais e econômicas, prelazlas e entIdades
filantrópicas. será mantida. continuando os prestador:,
desse atendimento a identificá-lo mediante utlhzaçao
da sigla Fumura!.

§ 2" Os quadros de pessoal do Ipase e do Funrural
serão mantidos em vigor e movimentados pelo Mrrnstro
da Previdência e Assistência Social. até que se adote
a providência a que se refere o "capu!" do ar!. 21.

Art. 28. Ficam criados os cargos de PresIdente do
Inamps. código DAS-LOI.5. e de Presidente do lapas.
código DAS-L01.5. .....,

Ar!. 29. O Pouer ExecutIvo InstItUCIOnalizara a
LBA c a Funahem. vinculando os respcetivos patrimô
nios à consecução das suas finalidades. como definidas .
nesta lei.

·Ar!. 30. Os contribuintes da previdência e assis
tência social continuarão a cumprir suas obrigações na
forma da legislação atual até que seja implantado o
lapas. .

Parágrafo único. Enquanto não for aprovad? o pn
meiro plano de custeio a que se refere o artrgo 18.
caberá ao Ministro d,\ Previdência e Assistencia Social
atribuir a cada entidade os recursos necessários à execu
ção das atividades a seu cargo. os quais. em relação
aos programas de responsabilidade d~ cada uma delas.
não pouerão ser fixados em valores mfenores aos do
último exercício.

Ar!. 31. Os serviuores públicos civis aposentado.s
da União e de suas autarquias ficam iscntos de contn-
buições para a previdência sacia!. .

Art. 32. Ressalvadas as cxceções estabelendas nes
ta lei. os uireitos e obrigaçc5es das entidades do Sinpas.
qualquer que seja sua natureza. se~'ão exercidos?u eu~

pridos. conformc o caso. pelas entidades a que sao redls
tribuíuas as respectivas competências.

§ I" Caberá ao Ministro da Previdência, e /,I-ssis
tência Social dirimir dúvidas sobre a competencla das
ent.idades do Sinpas paTa proferir decisão nos processos
em curso.

§ 2" A redistribuição de competências dew:rente
desta lei não afetará o andamento das causas aJUlzadas
até a data de sua entrada em vigor. mantida a represen
tação ativa ou passiva das várias entidades até a defini-
tiva implantação do Sinpas. .

§ 3" O exercício de direitos ou o cumpnmento de
ohrigações decorrentes de decisão proferida ,nas causas
de que trata o parágrafo anterior .caberá a entIdad~

interessada no feito. salvo se for atnbuído a outra entI
dade em decorrência da redistribuição de competênCiaS
estabelecida por esta lei.

Ar!. 33. o Poder Executivo baixará o regulamento
desta lei e tomará providências para a organização das
novas entidades. a reformulaç~{o das remanescentes e
a liquidação das extintas. com declaração da extinção
de sua personalidade jurídica, a fim ue que o Slllpas
seja efetivamente implantado até 1" de julhode .197~:

Art. 34. Esta lei entrará em vIgor no prImeIro dIa
do mês seguinte ao de sua publicação.

Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI
N" 4.434, DE 1989

(Do Sr. Antônio Carlos Konder Reis)

Autoriza o repasse, aos Estados e Municípios,
de percentual da arrecadação da taxa de ocupação
de imóveis da União, dispõe sobre foros, taxas e
laudêmios e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Finanças - art. 24. [J.)

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1" Ficam os Municípios autorizados a proce

der em nome da União. em seus respectivos territórios,
mediante convênio com a Secretaria de Patrimônio da
União (SPU), a inscrição de oeupaç~.o e o ca?astra
mento dos usuários de terrenos da Urnao. que nao pos
suam títulos de propriedade registrados no Regi.stro
de Imóveis, não sejam foreiros ou ocupan!~s Inscntos:
obedecidos os termos da legislação espeCIfIca. da Lei
n'- 6.766. de 19 de setembro de 1979, de parcelamento
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do solo urbano e das demais normas expedidas pela
SPU.

§ I' A União repassará aos Municípios o percentual
de 20% (vinte por cento) do valor da arrecadação da
taxa de ocupação dos terrenos. que. no âmbito dos
seus territórios. a partir da data da publicação desta
lei. venham a ser inscritos como ocupados e cadastra
dos. de acordo com o procedimento previsto no caput
desta artigo.

§ 2" A União repassará aos Estados. desde que es
tabelecido em convênio com a SPU. o percentual de
2% (dois por cento) da taxa de ocupação dos terrenos
que vierem a ser inscritos como ocupados c cadastra~os.

no âmbito de seus territórios. na forma do prevIsto
no caput deste artigo, para custeio do exercício. roti
neiro e permanente ou especial. sempre que solicitado.
da fiscalização e policiamento específico. relativame?~e
à preservação do domínio c posse. em nome da Umao
ou dos titulares e ocupantes.

§ 3" O repassc de que trata o § l' ocorrerá durante
os 10 (dez) anos seguintes à inscrição de ocupação.

§ 4' O repasse de que trata o § 2" ocorrerá enquanto
o mesmo atender aos seus objetivos e convier à União.
a critério da SPU.

§ 5" Para os efeitos deste artigo. as Prefeituras de
verão remeter. à SPU. formulário padronizado. devida
mente preenchido. acompanhado da planta do terreno
total, com as suas medidas na escala de 1;1000. do
memorial descritivo. da planta da Municipalidade. que
contiver o terreno e o logradouro em que ela se situa,
figurando os terrenos confrontados. estes. também.
com as respectivas medida~. .

§ 6" As inscriçc5es e cadastramentos promOVidos pe
los Municípios. na forma deste artigo. só terão valida?e
jurídica, após aceitos pela, SPU. com a sua llIc1usao
no sistema de cadastro.

Ar!. 2' A taxa de ocup'ação de terreno da União,
calculada sobre o valor do domínio pleno do terreno.
anualmente atualizado pela Secretaria do Patrimônio
da União (SPU). será. a partir do exercício de 1990,
de 2% (dois por cento) ao ano.

Ar!. 3" Torna-se foreiro de terreno da união. inclu
sive de marinha. marginal. acrescidos. acrescidos de
acrescidos e interior, para fins de regularização fundiá
ria. sem pagamento do valor do domínio útil. aquele
que. até a promulgação da Constituição Federal. e~
5 de outubro de 19~R. preenchia um dos segumtes reqUI
sitos:

I - estivesse inscrito como ocupante de terreno da
União. ou já tivesse requerido a inscrição. dispensada
a prova do pagamento de quaisquer ta~as;

II -tivesse título aquisitivo de propnedade. ele qual
quer origem, sobre terreno da União. registrado no
Registro de Imóveis; ._ .' .

lU - ocupasse. de fato. terreno da Untao, com edIfI
cação autorizada por alvará expedIdo pela PrefeItura.
na conformidade das normas e'regulamentos que regem
a matéria em cada Município;

IV - d~tivesse a posse de terreno da União. com
fundamento em título ou em concessão de aforament?
outorgado por Estado. Município ou pelo antIgo DI~

trito Federal. os quais ficam revigorados e re~ulan

zados. sem a exigência de qualquer outra formahdadc.
passando a ser foreiro do terreno da União. com as
áreas. medidas e confrontaçc5es constantes daqueles do
cumentos e que serão transpostas para o sistema infor
matizado e constarão da ficha cadastral computado
rizada. a ser expedida em favor do interessado.

§ 1" O terreno da União. no caso do inciso I. será
definido pelas medidas e confrontações constantes da
ficha cadastral de ocupação. do sistema computado
rizado. enviada para o domicílio do usuário.

§ 2' O terreno da União. nos casos dos incisos H
e lU. será definido pelas medidas e confrontaçõe~ que
vierem a ser fornecidas. ao interessado. pela SPU. mde
pendentemente de qualquer requerimento ou processo.

§ 3" As medidas e confrontaçc5es do terreno total,
que contiver o terreno da União. s.erão as con,sta~tes

da matrícula ou transcrição do RegIstro de Imovels e.
na falta destas, ou havendo imprecisão de dados. preva
lecerão aquelas constantes das plantas da Municipa
lidade onde se encontrar o terreno.

§ 4" O aforamento. na forma prevista no inciso IH.
restringir-se-á às áreas ocupadas pela projeção vertical
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das benfeitorias sohre o solo, até o máximo de 50%
(cinqüenta por cent~) em torno das mesm~s.

§ 5" A eventual area de terreno da Umao. que exce
der à prevista no parágrafo anterior. poderá ser inscrita
como ocupada. incidindo, sobre o valor do domímo
pleno da mesma. anualmente atualizado,.o pe.rc_entual
da taxa de ocupação aplicável na data da mscnçao.

§ 6" O aforamento. outorgado pela presente lei, na
forma prevista no caput deste artigo. independerá de
qualquer despacho concessório e contrato, formahzan
do-se a partir do preenchimento. pelo interessado, do
formulário de cadastro padronizado. obtido na Dele
gacia do SPU no Estado e enviado para o Serviço Fede
ral de Processamento de Dados (Serpro), acompanhado
da planta do terreno total. com as suas medidas na
escala de 1: 1000. do memorial descritivo. e da planta
da Municipalidade que contiver o terreno e o logra
douro em que ele se situa. figurando os terrenos con
frontantes. com as respectivas medidas. bem como dos
seguintes documentos: .

I - na hipótese do inciso I do caput, fIcha cadastral
do usuário da ocupação. que lhe foi autorizada anterior
mente. remetida para o seu domictlio;

11 - na hipótese do inciso H do eaput. título de pro
priedade, registrado no Registro de Imóveis; ,

III - na hipótese do inciso IH do caput, aI vara, expe
dido pela Municipalidade, autorizando a cdificação;

IV - na hipótese do inciso IV do caput, título ou
documento de concessão de aforamento. outorgado por
Estado. Município ou peloantigo Distrito Federa!. _

§ 7' Após exame do formulário e sua aprovaçao
pela SPU, será expedido pelo Serpro o documento de
aforamento. que consistirá na ficha cadastral. a ser en
viada para o cndcreço que tiver sido ~ornecjdo pelo
foreiro, no formulário de cadastro refendo no § 6"

§ 8' A SPU editan\ atos normativos. que disporão
sobre o procedimento de formalização do aforamento
previsto neste artigo.

Art. 4" A concessão de aforamento de terreno da
União, pela SPU, nas demais situações. previstas nos
diversos textos legais. fica consolidada pela presente
lei e dar-se-á sob as seguintes condições:

I -têm preferência ao aforament~,. sem pa~~mento

do preço correspondente ao título uhl, adqumndo-o.
a título gratuito. aquele que comprove que. em 5 de
outubro de 1988. atendendo à política de regularização
fundiária. preenchia. pelo menos. um dos seguintes re
quisitos;

a) utilizasse. necessariamente. os terrenos. para aces-
so às suas propriedades; . ,.

11) tivesse o domínio de alodial. fosse coneesslonano
de terreno da União. ou tivesse preferência ao afora
mento deste. quanto a terrenos neles integrados ou con
tíguos, da marinha: margin~l.; ~c:escidos. acrescido~ de
acrescidos. naturais ou artlÍlclalS. formados antenor
menk a 21 de dezembro de 1987. interior ou outros,
desde que os mesmos não tenham podido constitui.r
uniuade autônoma. por falta de acesso ou por msuft
ciência de área que permitisse a sua aprovação. como
lote autônomo, pela Municipalidade ou pelo poder pú
blico competente:

c) fosse concessionário de serviços públicos. quanto
aos terrenos julgados necessários a esses serviços;, .

d) exercesse atividades de pescador ou de coloma
de pescadores. exibindo documentos há.b~ls a tal com
provação. obrigando-se a manter tal atiVIdade quanto
aos terrenos julgados apropriados: .

II - têm preferência ao aforamento. mediante paga
mento do preço correspondente ao valor do domínio
útil. aquele que, tendo ocupado de fato tcr~eno da
União. a partir de 5 de outubro d7 198.8 _e ate a data
da publicação desta lei c ante sua dlsposlçao dc rcgu~a

lizarta1 situação. preencha. pelo menos, um dos segum
tes requisitos:

a) haja edificado benfeitorias. de~idamente c01!lpro
vadas. autorizadas por Alvará expedIdo pela PrefeItura.
na conformidade dos regulamentos e normas que regem
a matéria em cada Município;

b) detenha o domínio de alodial. seja concessionário
de terreno da União. ou tenha preferência ao afora
mento deste. quanto a terrenos neles ~ntegrados ou con
tíguos, de marinha, marginal. acrese~dos ou acreSCidos
de acrescidos. naturaiS, formados apos 21 de dezembro
de 1987. interior ou outros, desde que os mesmos não
possam constituir unidade autônoma, por falta de aces-
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so ou por insuficiência de área para ser aprovada, como
lote autônomo, pela Municipalidade ou pelo poder pú
blieo eompetente.

Parágrafo únieo. Na concessão de aforamento, na
forma do preyisto neste item TI. será observado o dispos
to nos §§ 4" e 5' do art. 3'

Art. 5'! Ao tornar-se foreiro, adquire o enfiteuta
o domínio útil do
terreno da União. que corresponde a 83% (oitenta e
três por cento) do domínio pleno. permanecendo com
a União o domínio direto de 17% (dezessete por cento)
do mesmo.

.- Art. 6" Tornam-se inexigíveis os laudêmios, não re
colhidos, incidentes sobre transferências onerosas de
domínio ou de direitos sobre bmfeitorias em ocupações
de terrenos da União. realizadas até 3I de dezembro
de 1987, igualmente inexigíveis os foros. taxas e multas,
inclusive de transferências. incidentes atê aquela data.

Parágrafo único. Tornam-se. também. inexigíveis.
a partir do exercicio de 1989, os foros e taxas. incidentes
sobre 'terrenos da União, situados dentro do perímetro
de áreas tombadas por órgão oficial competente. ou
sobre terrenos que contenham edificações sujeitas ao
mesmo gravame.

Art. 7" As transferências anteriores à presente lei.
do domínio útil de terreno da União ou de direitos
sobre benfeitorias nele construídas. bem assim a cessão
de direitos a ela relativos. que aprescntem cadeias domi
niais ou possessórias, com mais de um alienante e adqui
rente, poderão ser regularizadas, desde quc:

I -seja recolhido. previamente. nas transferencias
onerosas entre vivos. posteriores a 31 de dezembro de
1987, o laudemio de 5% (cinco por cento), incidente
sobre o valor de cada negócio jurídico. monetariamente
atualizado, de acordo com o índice de variação do Bô
nus do Tesouro Nacional (BTN). ou unidade de refe
rencia que venha a substituí-lo; e

U - os últimos outorgantes e outorgados façam cons
tar. da escritura pública, as alienações anteriormente
realizadas, fazendo referência aos DARFs de recolhi
mento dos laudêmios, posteriores à data do item r.
com os valores pagos, as datas dos recolhimentos, os
bancos e as agências arrecadadoras.

§ I" O último detentor de documentos translativos
de domínio útil ou de direitos sobre benfeitorias deverá
requerer as transferências à Secretaria do Patrimônio
da União (SPU), sujeitando-se ao cumprimento dos
demais preceitos, relativamente a todas as transferên
cias. inclusive multas. posteriores a 31 de dezembro
de 1987.

§ 20 Na conformidade da lei. a obrigação de reco
lher o laudêmio é do vendedor, mas, não o tendo este
feito. poderá efetuar o pagamento qualquer interes
sado, sem prejuízo do direito de regresso.

Art. 8" Fica. na forma do art. 49. § 3" • do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. da Consti
tuição Federal. facultada a remição dos aforamentos
de terrenos da União. inclusive de marinha. de acres
cidos. acrescidos de acrescidos, marginais e interiores
que estejam situados fora da faixa de segurança da orla
marítima, mediante o prévio pagamento do domínio
direto, na forma do que viver a ser disposto em decreto.

Ar!. 9" Para os efeitos dos arts. 20. item IV, e 26,
item n. da Constituição Federal, são de propriedade
dos Estados. Municípios ou de terceiros as áreas. nas
ilhas oceânicas, costeiras e marítimas. que tenham título
aquisitivo de propriedade, de qualquer origem. regis
trado no Registro de Imóveis até 5 de outubro de 1988.
não se aplicando tal preceito aos terrenos de marinha
e seus acrescidos. nelas situados, tornando-se foreiros.
neste caso, os seus titulares, na forma do art. 3' desta
lei ou. tendo preferência ao aforamento, quando preen
cherem os requisitos do art. 4'

Art. 10. Todos os procedimentos previstos nesta lei
obedecerão o que dispõem, sobre a p!"eservação do meio
ambiente, o art. 225 da Constituição Federal, a Lei
n'·' 6.938. de 31 de agosto de 1981. e o Decreto-Lei
n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987.

Art. 11. Os atos normativos da Secretaria do Patri
mônio da União (SPU) disporão sobre os procedimen
tos de identificação, demarcação, cadastramento. ava
liação, inscrição.de ocupação. aforamento. arrenda
mento, aquisição e registro dos imóveis de propriedade
da União.

Ar!. 12. O Poder Executivo. no prazo de 90 (no
venta) dias. contados da vigência desta lei. adotará as
providências necessárias à fiel execução da presente
lei.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data dc sua
publicação.

Art. 14. Ficam revogados os itens 1", 2". 3',. 4". 6",
7', 8" e 9" do art. 105 do Decreto-Lei n'! 9.760. de 5
de setembro de 1946, o art. 4" do Decreto-Lei n" 1.561,
de 13 de julho de 1977. os arts. I" e 5" do Decreto-Lei
n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e demais dispo
sições em contrário.

Justificação

Visa o projeto de lei a repassar. aos Municípios. o
percentual de 20% (vinte por cento) da arrecadação
da taxa de ocupação de terrenos que vierem a ser inscri
tos e cadastrados. pelas Municipalidades, em nome da
União. desde que ainda não inscritos como ocupados,
aforados. arrendados. pela União. ou amparados por
título de propriedade rcgistrado no Registro de Imóveis.

A União, até os dias de hoje. não conhecc. adequada
mente, as terras de seu domfnio. uma vez que, no curso
dos últimos sessenta anos. não foram estabelecidos mé
todos de controle abrangentes e de tratamento de mas
sa. para identificar c cadastrar essas terras.

A presente situação assemelha-se àquela do ano de
1850, quando. no Segundo Império, foi editada a Lei
n" 601. de 18 de setembro daquele ano. que criou a
primeira Repartição Geral de Terras. atualmente deno
minada Secretaria do Patrimônio da União' (SPU). e
que reconheceu as situações existentes, de uso dos terre
nos do Governo, dando como válidos os tflulos de pro
priedade e regularizando as posses em terrenos do Im
pério. por aqueles que os detinham, concedendo-lhes
o aforamento em regime condominial monopolítico.

Para tal fim, o Decreto n" 1.318. de 30 de janeiro
de 1854, que regulamcntou aquela lei. criou o primeiro
sistema de registro de imóveis, atribuindo aos Vigários.
nas Paróquias da Igreja Católica. a competência de re
gistrar os títulos de domínio e de posse que lhes fossem
apresentados, podendo cobrar emolumentos e contratar
pessoas para tal mister, como se verifica no art. 13,
daquela lei, e nos arts. 91, 93 e 97 a 107 do decreto
mencionado.

Com a participação dos Municípios na receita patri
monial da União e o apoio local de que eles dispõem,
adotam-se, neste projeto de lei, de forma moderna,
os preceitos daquela magnífica lei. para dar-se à União
meios de regularizar a grave situação fundiária do País.
quanto às suas terras, que. por não contarem com uma
legislação objetiva, encontravam-se fora de controle.
o que causava graves prejuízos ao Tesouro Nacional
e àqueles que as detinham, pelas grandes dificuldades
em regularizá-las.

A atual administração da Secretaria do Patrimônio
da União (SPU). identificando os problemas. conseguiu
reverter, em parte, a situação, apresentando proposta
de alteração da legislação patrimonial imobiliária da
União. que redundaram nos novos dispositivos legais:
Lei n" 7.450. de 23 de dezembro de 1985. Decreto-Lei
n" 2.303, de 21 de novembro de 1986. Decreto-Lei n"
2.323, de 26 de fevereiro de 1987, Decreto-Lei n" 2.398.
de 21 de dezembro de 1987. e Decreto n" 95.760. de
1" de março de 1988. Graças às modificações introdu
zidas, conseguiu-se elevar o número de terrenos da
União cadastrados. Bens Dominiais. rentáveis. de
138.630. em 1985, para 195.387, em 1989 (não compu
tados aí os Bens de Uso Especial, denominados Próprios
Nacionais. utilizados pelo Serviço Público), com ime
diato e significativo incremento da receita patrimonial,
recolhida ao Tesouro. Esta arrecadação. que foi de
10.646.229,16 BTN. em 1985. deverá atingir
52.337.291,35 BTN. no ano de 1989, representando um
aumento de 391,60% (trezentos e noventa e um, sessen
ta por cento). em moeda constante (BTN). Ressalte-se
que, no exercício de 1989. já foram arrecadados, até
o mes de outubro, 28.500.978,02 BTN. graças àimplan
tação de modernos métodos de trabalho e à importância
da inclusão dos imóveis da União no sistema de cadastro
computadorizado.

Demonstrada. assim. a validade e a necessidade de
uma adequada administração das terras da União. justi
fica-se este projeto de lei. que simplifica e desburo-

cratiza os procedimentos existentes, tornando mais di
nâmica e eficaz a administração dos imóveis da U ni[to.
principalmente das vastas áreas dos terrenos da marinha
e seus acrescidos, de todo o litoral brasileiro, sob admi
nistração da Secretaria do PatrimõniD da União (SPU).
ensejando a regularização fundiária, pelo aporte de da
dos e demais providências. tornando os Municípios alia
dos da União nesse trabalho. Como decorrencia poder
se-á atingir. em pouco tempo. a 4.000.000 (quatro mi,
lhões) de terrenos cadastrados, com uma conseqüente
arrecadação anual de. aproximadamente.
1.071.254.307 ,60 BTN.

O art. l" do projeto de lei, ao autorizar as Munici
palidades a inscreverem e cadastrarem ocupantes. su
bordina os procedimentos a prévio convênio com a Se
cretaria do Patrimônio da União (SPU). cumpridm; os
termos da legislação aplicável e as normas dcla ema
nadas.

O § 1< do mesmo artigo determina a transferência
aos Municfpios da participação de 20% (vinte por cento)
da receita da União da taxa de ocupação.

O § 2" estabelece que os Estados poderão fazer
jus ao percentual de 2% (dois por cento) dessa arreca
dação, desde que, também. se conveniarem com a SPU
e pratiquem policiamento cspecffico, rotineiro e penna
nente, ou especial. scmpre que solicitado. relativo ü
preservação do domínio c posse dos imóveis, em nome
da União ou dos titulares e ocupantes dos mesmos.

O repasse das receitas aos Municfpios. na forma do
§ 3" • é limitado ao período máximo de 10 (dez) anos.
a partir da aceitação do cadastramento pela SPU.

O repasse previsto no § 4". aos Estados. ocorrer,j
enquanto convier à União. mediante critério e exame
da utilidade pela SPU.

Os §§ 5" e 6" enumeram os procedimentos a serem
observados pelos Municípios. bem como os documentos
a serem enviados à SPU, para que as inscrições e cadas
tramentos se concretizem e passem a fazer jus ao repasse
do percentual da receita da União.

O art. 2" estabelece novo percentual de valor da
taxa de ocupação. anual, para os usuãrios já autorizados
e para os que vierem a scr inscritos como ocupantes
de terreno da União.

O art. 3" destina-se a rcgularizar a situação funcli;j
ria daqueles que, há várias décadas. ocupam terrenos
da União. detêm títulos sobre os mesmos. ou neles
possuem benfeitorias, os quais, pela ineficiência da má
quina burocrática estatal e pela legislação inadequada
e irrealista. não conseguem regularizar suas situações.
o que acarreta graves problemas fundiários em todo
o território nacional.

No inciso I do ar!. 3'-', objetiva-se repetir o preceito
do art. 4'. letra c, do Decreto-Lei n" 1.561, de 13 de
julho de 1977, que já estipulava o direito ao aforamento
àqueles que tivessem realizado. em terreno da União.
benfeitoria de qualquer valor. há mais de 15 (quinze)
anos, contados da data da publicação do referido decre
to-lei. ou seja. até 13 de julho de 1962, trazendo-se
aquele prazo para a data da promulgação da nova Cons
tituição Federal. em face da contínua falta de provi
dências da Uniáo para atender à regularização.

Os incisos I e 11 do art. 3" tratam dos questiona
mentos sobre a propriedade do solo, cm que se vêem
envolvidos os Municípios e os Ofícios de Registros de
Imóveis. Quanto aos primeiros, ao autorizarem as cons
truções, mediante expedição de alvarás e posterior "ha
bitc-se", acabam por consentir e regularizar edificações
de benfeitorias em solo da União. Os outros, por sua
vez. também, aceitam registros dc benfeit<Jrias em solo
pertencente à União. Como. normalmente. esses proce
dimentos são efetuados por intermediários, incorpo
radores e 10teadores, os adquirentes terminam sendo
lesados pelo desconhecimento desta complexa matéria.
daí a importância de facilitar-lhes o direito de obterem
o aforamento. relativamente às ;ireas que estão ocupa
das pelas suas benfeitorias.

O inciso TV do art. 3" permite a necessãria regulari
zação dos títulos outorgados. irregularmente. pelos Po
deres Executivos Estaduais e Municipais. ou daqueles
que, no passado. foram regularmente concedidos pelo
antigo Distrito Federal.

Os §~ 1", 2'! e 3" estabelecem critérios para ddimi
tação dos terrenos. relativamente às medidas e confron
taçõcs.
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o § 4" limita o tamanho das áreas das ocupações,
para efeito de aforamento, subordinando-as ao espaço
utilizado pelas construções, até o máximo de mais 50%
(cinqüenta por cento), em torno delas,

O § 5" faculta manter como simples inscrições de
ocupações, precárias, as áreas de terrenos inviáveis para
aforamento, conforme o previsto no § 4"

Os §§ 6', 7' e 8" visam à desburocratização, fixando
a forma de alimentação do sistema dc computação e
de expedição de títulos, por igual procedimento.

O art. 4' consolida, nos seus itens I e lI. todas as
hipóteses de preferência ao aforamento de terrenos da
União. a título gratuito ou oneroso. Essas hipóteses
encontram-se dispostas em vários textos legais, desde
a citada Lei n' 601, de 18 de setembro de 1850, a mais
bem elaborada lei de terras do Brasil, sucedida, dentrc
outras, pelo Decreto n" 14.595, de 31 de dezembro de
1920, de iniciativa do governo do Prcsidente Epitácio
Pessoa, e pelos Decretos-Leis n"s 2.490, de 16 de agosto
de 1940, 3.438, de 17 de julho de 1941, 9.760, de 5
de setembro de 1946. e 2.398, de 21 de dezembro de
1987, o mais recente. Tal quantidade de textos nào
permite. mesmo aos profissionais mais habilitados. co
nhecerem as possibilidades de aforamento existentes,
o que vem gerando uma imagem negativa da SPU, in
cumbida de administrar, desde 1850. os procedimentos
de aforamento, na maioria das vezes inadequadamente
requeridos ou com processos mal instruídos.

No item L são esclarecidas as inúmeras situacões de
preferência ao aforamento. com aquisição do &,mínio
útil a título gratuito, sendo o seguinte o entendimento.
quanto a cada uma das letras:

a) permite o aforamento de terrenos da União que
sirvam de acesso aos proprietários que deles dependam;

b) concede aforamento de terrenos de marinha, de
acrescidos e de acrescidos de acrescidos, naturais e arti
ficiais, bem como interiores ou outros, aos detentores
de domínio de alodial, aos que já eram concessionários
de terrenos da União ou tinham preferência ao afora
mento deles, quando esses tcrrenos da União cstivessem
integrados em seus lotes ou fossem contíguos a eles.
desde quc, na época, não pudessem constituir-se em
unidades autônomas;

c) permite, aos concessionários de serviços públicos,
a obtenção de aforamento, atendendo aos interesses
das comunidades nos serviços essenciais;

d) concede aos pescadores ou às colônias de pcsca
dores que ocupassem terrenos da União, o direito ao
aforamento.

No item 11, especificam-se os casos de aquisição do
domínio útil, a título oneroso, esclarecendo-se abaixo
os respectivos direitos, letra por letra:

a) repete-se, novamente, o preceito do art. 4', letra
c, do Decreto-Lei n" 1.561, de 13 de julho de 1977.

como está proposto na alínea a, item lI, do art. 4'
do prescntc, só que adquirido dc forma oncrosa, nesta
hipótese;

b) renova-se a situação de aforamento da letra b do
item I, neste caso oneroso, para as situações posteriores
ao Decreto-Lei n' 2.398, de 21 de dezembro de 1987.
Veda-se. porém. a constituição de aforamento e utiliza
ção dos acrescidos artificiais, após a edição do referido
dispositivo legal, o qual os proibiu, definitivamente,
obrigando os autores a removê-los, às suas expensas,
e a pagarem multas diárias, na forma do art. 6" daquele
texto,

O art. 5" explicita, claramente, os percentuais rela
tivos ao domínio útil e ao domínio direto, na formação
do aforamento, até aqui dcduzidos do texto do art.
103, § 3',' , do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de setembro
de 1946, o que dificultava, sobremaneira, o entendi
mento, para os leigos na matéria.

O art. 6'.', ao tornar inexigível a cobrança de taxas
de ocupação, foros, laudêmios e multas até o ano de
1987, inclusive, a par de estabelecer procedimento alta
mente simplificador e desburocratizante, em nada afeta
os interesses do Tesouro Nacional, pois aquelas recei
tas, até o ano de 1987, não cstavamsujeitas a atualízação
monetária, tornando-se seus valores, históricos, sem
qualquer significado.

Inexigindo-se os laudêmios incidentes uté o ano de
1987, 'faculta-se aos foreiros e ocupantes regularizarem,
em definitivo, seus título,s ou documentos de posses,
obtendo-se o almejado equiltbrio e controle do processo
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fundiário, praticando-se justa compensação. ao inexi
gir-se. também, foros e taxas daqueles que sofrem o
gravame do tombamento.

O art. 7" simplifica c dinamiza o sistema de aliena
ções e de transferências de ocupações inscritas e de
aforamcntos, reconhecendo as cadeias dominiais, de
títulos de propriedade ou possessórias (documentos de
transferências de edificações). estabelecidas até a data
da publicação deste texto, desde que sejam prcviamente
recolhidos os laudêmios referentes a cada negócio jurí
dico realizado após 31 de dezembro de 1987.

O art. 8". em face da peculiar situação geográfica
brasileira. cujo litoral é acrescido, com o afastamento
do mar, permite a remição de aforamentos de terrenos
que, na forma do art. 100 do Decreto-Lei n" 9.760,
de 5-9-46, estão localizados em pontos distantes da atual
orla marítima já tendo cumprido, no passado. o seu
papel de preservadores das praias marítimas.

O art. 9" atende ao preceito contido nos arts. 20,
item IV, e 26, item lI. da Constituição Federal, para
reconhecer, em dcfinitivo, os títulos de terremos em
ilhas, registrados nos Registros de Imóvcis. até 5 de
outubro de 1988, data da promulgação da Constituiçüo
Federal, não importando a origem desses títulos aquisi
tivos para obter-se a regularização fundi,\ria.

O art. 10 vincula todos os procedimentos rdativos
ao uso dos imóveis da União aos preceitos de proteçüo
ao meio ambiente. na conformidade do que dispóem
a Constituição Federal e a legislação específica.

O art. 11. permite tornar mais dinâmicos os proce
dimentos técnicos de identificação, demarcação, cadas
tramento, avaliação, inscrição de ocupação, aforamen
to, arrendamento. aquisição c rcgistro dos imóveis da
União.

O art. 12. fixa o prazo de 90 (noventa) dias para
o Poder Executivo regulamentar a lei c adotar as provi
dências para o seu cumprimento.

O art. 13. estabelece que a lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

O art. 14. revoga artigos de outros textos de lei,
que conflitam com o presente, bem como as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Antônio Carlos Konder Reis,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO

DASCOM~SÓESPERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

·························-ifTü'Lo·iii·····················.,.....
Da Organização do Estado

. -.CAPfiüLO'ii' .
Da União

Art. 20. São bens da União:

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceâ
nicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas refcridas
no art. 26, II;

CAPÍTULO IIf

Dos Estados Federados

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que
estiverem no seu domínio. excluíds aquelas sob domínio
da União, Municípios ou terceiros;

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

....·..···········........CAPfTuLo·vi······ .. ·· .... ···
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco
logicamente equilibrado. bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Podcr Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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.§ 1'" Para assegurar a efetividade desse direito, in-
cumbe ao Poder Público: .

I - preservar e restaurar os processos ecológicos es
senciais e prover o manejo Gcológico das espécies e
ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patri
mônio genético do País e fiscalizar as entidades dedi
cadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir. em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem espe
cialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei. vedada qualquer uti
lização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;

IV -exigir, na forma da lei. para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora dc significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impac
to ambiental. a que se dará publicidade;

V - controlar a produção. a comercialização e o em
prego de técnicas, métodos e substãncias que compor
tem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;

VI-promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para a pre
servação do mcio ambiente;

VII - proteger a fauna e a tlora, vedadas. na forma
da lei. as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica. provoquem a extinção de espécies ou subme
tam os animais a crueldade.

§ 2,' Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.

§ 3" As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores. pessoas físi
cas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,'
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

§ 4" A Floresta Amazõnica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utiliza
ção far-se-á, na forma da lci. dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5" São indisponíveis as terras devolutas ou arreca
dadas pelos Estados, por ações discriminatórias. neces
sárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6" As usinas que operem com reator nuclear de
verão ter sua localização definida em lei federal, sem
o que não poderão ser instaladas.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse
em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no
caso de sua extinção, a remição dos aforamentos me
diante aquisição do domínio direto, na conformidade
do que dispuserem os respectivos contratos.

§ 3' A enfiteuse continuará sendo aplicada aos ter
renos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa
de segurança, a partir da orla marítima.

LEI N" 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e
dá outras providências.

LEI N" 6.938,
DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambien
te, seus fins e mecanismos de formulação e aplica
ção, e dá outras providências.
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DECRETO-LEI N" 2.398.
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação
relativas a imóveis de propriedade da Uniáo e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55. item lI. da Constituição. decreta:

Art. 1" A taxa de ocupação de terrenos da União.
calculada sobre o valor do domínio pleno do terrenos.

. anualmente atualizado pelo Serviço do Patrimônio da
União (SPU). será. a partir do exercício de 1988. de:
, 1-2% (dois por cento) para ãs ocupações já inscritas
e para aquelas cuja inscrição seja requerida, ao SPU,
até 31 de março de 1988;

11-5% (cinco por cento) para as ocupações cuja
inscrição seja requerida ou promovida ex officio. a partir
de 1" de abril de 1988.

.,\r~. 5' Ressalvados os terrenos da União que, a
cnteno do Poder Executivo. venham a ser necessários
ao Serviço Público. coneeder-se-á o aforamento:

I -independentemente do pagamento do preço cor
respondente ao valor do domínio útil. nos casos previs
tos nos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei n" 9.760. de
5 de setembro de 1946;

II - mediante o pagamento do preço referido no item
anterior. nos casos previstos no art. 4° do Decreto-Lei
n' 1.561, de 13 de julho de 1977; e

III;- mediante leilão público. nas hipóteses do art.
99 do Decreto-Lei n'! 9.760. de 5 de setembro de 1946.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a) há mais de 5 (cinco) anos e realizado construção
de valor apreciável;

b) há mais de 10 (dez) anos e realizado eonstrução
de valor inferior ao referido na alínea a;

c) há mais de 15 (quinze) anos e realizado benfei
torias de qualquer valor.

§ 1" Para os efeitos deste artigo. considera-se valor
apreciável o que corresponder a pelo menos metade
do valor do domínio útil do terreno.

§ 2" O preço do domínio útil poderá ser recolhido
em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecu
tivas de valor igual. acrescidas de juros c correção monc
tária; ncste caso. o aforamento só será constituído após
a integralização do pagamento;

DECRETO-LEI No' 601.
DE 18 DE SETEMBRO DE 1850

Dispõe sobre as terras devolutas do Império, e
acerca das que são possuídas por título de sesmaria
sem preenchimento das condições legais, bem como
por simples título de posse mansa e pacífica; e deter
mina que, medidas e demarcadas as primeiras, se·
jam elas cedidas a título oneroso, assim para empre·
sas particulares, como para o estabelecimento de
colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado
o Governo a promover a

Dezembro de 1989

PROJETO DE LEI
N9 4.435, DE 1989

(Do Sr. Edivaldo Holanda)

Reconhece de utilidade pública a Associação de
Moradores do Conjunto Maiobão. no Município de
Paço do Lumiar. Estadu do Maranhão

(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação
- ar!. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1" É reconhecida de utilidade pública a Associa

ção de Moradores do Conjunto Maiobão. no Município
de Paço do Lumiar. Estado do Maranhão.

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

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

.Iustifil:ação

Trata-se de entidade destinada a promover o bem
comum da comunidade em seus aspectos educacionais,
culturais. assistenciais e esportivos.

Não visa nenhuma atividade lucrativa e a preocu
pação precípua ê a real integração de seus moradores,

Daí. contar com a aprovação de meus pares nesta
Casa à presente propo~ição.

Saladas sessões, em 6de dezembro de 1989. - Depu-
tado Edivaldo Holanda, .

DECRETO-LEI N" 9.760.
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras
providências.

Art. 105. Têm preferência ao aforamento:
. 1") os que tiverem título de propriedade devidamente
transcrito no Registro de Imóveis;

2") os que estejam na posse dos terrenos, com funda
mento em título outorgado pelos Estados ou Municí
pios;

3") os quc, neces,ariamcnte. utilizam os terrenos pa
ra acesso às suas propriedades:

4"~ os oc~pantes inscritos até o ano de 1940 e que
estejam qUItes com o pagamento das devidas taxas.
quanto aos terrenos de marinha e seus acrescidos;

6") os concessionários de terren'~~'d~'~arinh;:'q~;~:
to aos seus acrescidos. desde que estes não possam
constituir unidades autônomas:
. 7'1) os que no terreno possuam benfeitorias, ante

nores ao ano de 1940. de valor apreciável em relação
ao daquele;

H") os concessionários de serviços públicos. quanto
aos terrenos julgados necessários a esses serviços. a
critério do Governo'

9:) os pesc~dores' ou colônias de pcscadores que se
obngarem a manter estabelecimento de pesca correlata.
011 indústria correlata quanto aos terrenos julgados
apropnados;

DOCUMENTOS PERTINENTES
ANEXADOS PELO AUTOR

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINI5TE RIO OA EDUCAÇAO E CULTURA

CONSELHO NACIOI,AL DE SERViÇO SOCJAL

ATESTADO DE REGISTRO

ATESTO, de acordo com O Art. Si' da Lei nP 1.493. de 13 de dezem,.
b,ode1951,que a A'SSOCIAÇJ\O DE :10RADORES D8 CO'~JUNTO :,IAIOBM.+.·,

+. +. + • + .• + • + •+. +. + . +• + • -I- • + • + . + . + . +. + • + • +. + • + . -1-. -;. • + . ':'. -{o • +sediado(al

Paço de Lumiar ,Estado '1ARA~IH,1(O acha-se

REGISTRADO{ A) neste Conselho, confórme Processo nP 23017. 001133/36 -7 2 deferi·

do em JU...I-º.Q:_/-ªL..

de 19.1l

DECRETO-LEI N" 1.561.
DE 13 DE JULHO DE 1977

Dispõe sobre a ocnpação de terrenos da União,
e dá outras providências.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• J ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••

Art. 4". Observadas as disposiçôes do Decreto-Lei
n:' 9.760, de 5 de setembro de 1946. poderá ser conce
dido o aforamento. mediante o pagamento do. preço
correspondente ao valor do domínio útil. aos ocupantês .
de terrenoS da União que. à data deste decreto-lei.
tenham exercido posse continua:

~(.)

Jose Ranieri ~aga
Chefe do SRC

LV/adc*.

Visto:

~Qfj
Os V a1d o ~'7iiiõT"

Se~retãrio Executivo
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DA CO;,~.TIti:..-

!X') 3?-ASIL

C .'".-' ~.~11.~:".JJ:.·"":'1"IO -+:;-,CO D~ "'Ar'O IX) L''''fI'''R ...m-=>:·oJ. _ ••_'" C - - ~~ _v u. - .;:...". ........~, J:.l_

," ..,"'~~J ,.~,:.!'-'. "L~ ••• p 00 ES::.A::xJ ::JJ ~JU.Jr~o." ..,..... ~."" __~ ."""~~>J.~_.,
'-t "'" .. ( I' .\ I..A.. c<...1 , r
w.: \V \.-. t:'1J r"l~l~:) :,
~~. fr;.~c:.:ca u "".... .:

?>.. .1I~ ,44-
~:/" ,,.~;,, clt Lt:"'W r'l'-

Il''''l'rrm",,\r;~ R T I F I C O que h png.48, do Lº E-I, foi hoje sob o '
1'12 41, feito o Registro oeguinte: Estatutos do, Asr.::ocinçã.o de :llIorndore8'
do Conjunto l.raiobã.o, publica.do n..':. pag.3, do Di:í.rio Oficia.l do 11::l.ro.nh8.o,
de 03 de j~lciro de 1986, do tcor seguinte: - ESTATUTO.- Associa.çã.o do'
Moro.dores do Conjunto ],biobão - Estn:tutos - Capítulo 1 - Da fundação d:].
Associnçno c suas finalidades - Art. 12 - A Associação de Iioradoreo do'
Conjunto Nniob2~, fundndn em lQ de janeiro de 1985 (nil novecentos c oi
tenta; e cinco), no Conjlll'lto 14niobn.o, Município de Paço do LULlinr,Ento.
do do 1l..'l.I'al'lh3.o ,. é UlIl.."\ sociedade civil, cOr.J.posta de nú.rJ.eros ilimitndoo I

de sócios sem distinção de n..'l.ciona.lidade, sexo, cor e reliGião, tendo'
por fm'1.1id-.'":.a.e principoJ.. ump::u'::u', assistir e educnros associ::l.dos que '
aceitem itens const~)tes no presente Estatuto e Reeimento Interno, devi
donente o,prova.do e registr::ulo D.<.'1. forma dq. Lei.- Art. '2~- A Associnç5.ot

dos I,loradores do Conjunto Mniobão tem os fins especÍficoo: a) promovor'.
um ~'1.ior cOl1crassamento entre os mora.doros visnndoobemcomum;b) ~~n.

rnr 'dentro dos recursos assi8t'enc'ia~~ possíveis os seus d.SSociados o' dõ
pendentes; c) promover cursos,rseDir.k~ios.e conferências em prol do dc:
senvolvimento do. comunidnde'; cou .pr:Loriac.de às óxens de 8::l.úde; higiene'
aanitb'ia e educnção populnr,; ".d) efe-turLr. tertúlias litoro rcc'reativod,'
visando incrementar a vida. socinl di:> cot".UJ.1idnde; e) orgalli~nr c.::u:upUl'lhnr;
comUJ.)itárias de esclD.recimentó,n~pop~'1.ção,:bem como manifestações ~'_'
tisticas, cuJ.turais e fo clóric::1s ;' n, desenv.olver a área de Esporte o L.'1.
zer - CAPíTUW II - DA AIlMINISTful'ÇÃO - Art~ 32 - A Associnçãoserú nd-'
ministrnda por unk'1. diretoria compos~n;~olos seguintes membros: Presidcn
te; Vice Presidente; Secretário Gernl; ~ecret&rio Gera.1 AdjWltO; Dirc-'
tor Financeiro; Diretor Adj1ll'lto Fll~ceiro; Diretor Social; Diretor 50
cinl·AdjuntO.- Art.42 - À Diretoria compete: a) Administra.r e Supcrlll- 1

tender os trabalhos e os bens ~ Associnçn.o, nomea.r comissões, prorrovc~

por todos os meios o seu engrnndeciuento; b) Orçur, regul::u~e autoriznr
despesas da Ansociação bem co~o D. receita..- Art. 52 - As resoluções da'
Diretoria serão tomadas por ma.ioria de votos dos meobroà presentes· às I

seções.- Art.62.- A Associação serú representada ativo. e pa.ssivnem juí
zo ou foro. dele pelo Presidente.- § único - A diretoria deverá prestar.
todos os esclarecimentos necessários no Conselho Fiscnl.- C.\PíTULO 1rI
no. Assembléia Geral.- Art.72.- A Assembléia Geral é o órgno supremo dai
Associnção dentro dos limitos deste Estatuto e Regimento Interno, seudo
constituída pelos Associndos em pleno gozo dos seus direitos, tendo po
deres paro. decidir sobre o fUl)cior~'1.Dento bem como tolik~ resoluções obje
tivc~do urrk~ melhor açno e defesn desta.- Art.82.- A Assembléia Geral os
tnrú legnlncnte cOl~tituída na hora llk~'cnda com prosença de 2/3 (dois'
terços dos'sócios quites e :nD. segundo. convocação 1 (uma) hoJ.'o. depois I

com qua.lqucr nÚEero de sócios p1.~esentes.-Art.9Q.-A Assembléia. serú CO"l
VOCo.dn pelo prosidcnte por intc~~édio do. íwprenssn escrita, fnlnd-."\, OD~

tolevisionndn com mltecedênci~ ~1imn. de 8 (oito) dins.- CAPíTULO IV.~'

DO COfiSEL20 FISC~~ - Art.102.- O Conselho Fiscal, serú composto de 3
(t~ôs) mecbroG efetivos e 3' (trôs) memb~os SUplClltcS.- Art.112.- ~o co~

8clho Pisc.:iJ. compete: a) FiseoJ.izn:r o. responso.bilidnõ.e da Tesol)-l'.:;.r:'~LI -;;
os atos Ac1Eic1istrntivoc; b) E;:~l.l:J.i.no.r em quo.lqucr époen Sr.)D.pl'e quc
tulgcs nec~ssi:'io, o noY~ento do Li'-.ro CnL~"\ e ~'1. escrituraçc.o CL"\ As-'
soc~a.çr.o; c) Da. :p~~eccr sobre o bal~ço e prestaçno do contns do rcla.tó
rio anual dn diretoria, apresent::Uldo à AssoT.l.bléin Ger.:tl, para, scrcn di;
cutidon c votndos conjUlltnnontcó-CAPÍTULO V.- D:\S D1SPOSIÇOES GERAIs- •
Art.122.- Os carcc~ eletivos de cOllfionça., lk~O poderüo cer exercidos rc
munerod~.ne11.tc.-A:ct.132 - Em consolkwein com a. Costituic:J.o FederoJ., a. J~
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socinção, nno ~odcrn se envolver com política pnrtid6rin.- Art.142 - 00
Associados portndores de ITk~~üato eletivos U Administração Pública, ~~o'

poderão exercer ca~rgos rk~ Associnção.- Art.15Q - Em Caso da extinsno dn
Associação, o quo poderá ocorrer por decisão de 2/3 (dois terços) dos '
sócios em pleno gozo dos seus direitos especialnente p~'n esse fim, o '
seu Patrimônio será. revertido em fayor de UI!l..'1. ii1stituiçEí.o de caridade,'
com finD filnntró~icos, reco1ülecida de utilidade pública pelo Conselho'
Naciork'1l Serviço Soci.".'").1, escoThidn pelo.. Assembléia Geral, que delibera
rásua dissoluçno.- Art.l62 - Demais itens 115.0 prescritos no presente'
Estatuto, serno diGciplll~~dos pelo ReGimento Interno.-Art.172 - O pre-'
sente Estututo, aprovado polaAssenbléia Geral, realizada no dia 09 do'
maio de 1985, entrarA em ·vigor nesta dnta, a título precário e em defi-

nitivo, depois de publicado no Di&rio Oficial do Estado e Registrado na'
forma da Lei.- Paço do Lumiar, 09 de m.:rio de 1985.- ASS: JOSÉ RATh.1JNro'
FRIV.AIJO-JOSÉ UBIRAJARA ROCHA TORRES-REGINO FERREIRA FILHO-MARIA DA GRA
ÇA OLIVEIRA PRIVJ.1X). Está éonforme, ao original, que bem- e fie1I:I.cmte pa.
~~ aqui o transcrevi e entregeui ~~ via do Diário ao Apresentante JO=
st RAEJJHDO PRIV1l.JX); do que dou fé. Eu, Frnl1cisca Pires Sump[Úo, Ofici
al dà Registro de Títulos e Docunentos, que registrei, dato e assino.-'
Pa.ço do L'l.1tlia.r, 15 de Janeiro de 1986- ASS: FRilJJCISCA PIRES SAi,PJl.IO, O
ficial do Registro. O referido é ver&'1.de e dou fé. Dada e passada u pre
sentg-certiCk~o, cm~ou(Cnxtório, nesta cidade de Paço do Lumior, aos T
riu a dias tio mês d; setc'Íll~ro p.o Ullq ~m~ no",:e~entos e oitenta e s~ic

lU ('-ri '\..!Iv-.'--(o.~<-,(Q e.-U _Ofl:cl:n.l,do Registro de Tl:-
tulos e Documentos que datilobr~ci, co~ri, subscrevi, duto e assino

P~O DO LqJIAR~ ~~E S~\iliRO ~E 1986
~ 1 \, UL: ~pcl)eu..D.

Q~pj'~JI~
OíJda1 elo Re~· •
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Llvr 1 N.O 140 _ __

Fls 26.2. , .

I s e SocurnentoS fE.DERA T/V-q
_ "rtOrlo de iltu o ,CP'- DO

e d"~ •.$J'" ~~"4 ~A'\
oas Jurl I:::"~ n"':' ~1.'~·'"PeS5 . 4 .:":CEntro .[./t:' "Yd\

[jeca c.atarlna Mina, 8 & Emno no ~~..\~ MARANU10 f
saa LuIS_1Jlarõ.:r.h=.lO
.... . ~?I _. 4:::-\LI~

Fon~rl~i02dfReg~tSp. de liMos eDoc. edas Peso Jurid. desla Comarca
t===:;;- _-----=~=-=_-; =::.. ~~. :--~-:~ :- o o • _

Maria Antonia Calltutiria de Azevedo
OfICIAl

josd ladeu Calltuúrio de Azevedo
OfJdal S"."lfufe ~

. { Jo.é G.'cla de Azevedo
••C.....lf'rur

Jo.é Garcia de Azevedo. Filho
Beco Calarl.. Nina (Anllga Djalma Dutra) Fon.: 222-6872

•••- UJf.... 1LJI.a...".Ã.

U.ando d. faculdade que me confere • Lei

Arrequerlmento Verbal, Certifico que revendo o Livro__.a n.a__...~~.._..._de fte,i stre, lie

PeSseqS Jurft1c~s 'e Cartérie ~ meu Car:e. nê1e pS fls 262 se enoentrQ e

lle&istn ... te.r secu:l.nte: ATA DE Fmm.lçlo. je prilleire iil'l 'e mês 'e J.a.

neir. 'e a~e 'e 1111 nnecentes e .itenta e einee. n. C.njunt•..MAIOB~O.-P.a.

çe .e Lum1~r - Est2'e 'e M~rl'lnh;e. ~ Avenili~ 13 - Centre Seciq1 Ur.~ne 

(CSU) - MArOBlo. estiveram reuni••s v;ries ei.~liães cem 9 fin~1i.~.e lie
. - - '.

f~i~rem um~ Ass.ci~ç;e lie c~r~ter Benefieiente. e.m e egjetlv. ie tr~b.a.

lhArem em ~r.l li. liesenv.lviment. cultur~l. s.ci~l e recre~tiv••~ Cemu

n1~plie. Entre e5 presentes r.i liesicnali. e senher ~.sé ~~imun.e Priv~li.,

Para ãiricir .S trRàalh.s e • senher Anten1. CRrI.s Mech~i. JRrii~ Pl'lr;

s~cret:lriar. a reuni;e teve Sl1; ~Dertur8eric~.al·~s2':00 h.r"ls, cem e
• . ." I

senher J'ese 1tl>imW1i.e Priv~'. Usan'. i1? P:!'llaTra: "CeIlPanheir.s e c.m Sl'lt~_.ll

fgç;. que nes encentram.s re~i.es c.m e eejêtiTe ie cri~rm.s umR ent~i.a.

ie ie caráter filRntr.pice. lI~ls imp.rt~nte que tuie é neSSq ,~rticlp~ 

ç;e lntecra1 '3r~ atin:irmes nesSa metR. est.u imàuIie •• firme pr.,.si

te ae tu•• fazer Para centriàuir c.m • sucesse liest~ entii~ie". A se:uir

fez use is Pal~Tr~ e senher J'esé Ubir~j9r~ ltech3 Terres: Dicnissim. s~

~.res. é C.1I :ranae entuBi~sme que Particip. liest~ reuni;•• ~ fim ae

8ent~rm.s 9 .,eira ,funtRment~~ PRr~ cr~~çã. ia ~sseclRç;e que Tirí r.rtg

lecer fi! viia 8ec191 e recre1'ltiva iest~ Cemun1i~ae. Ne ent"lnte, senheres
" - ..

Para oense,uirmes t~l .bjetiv. é necess;rie n;e se .funi~r R tssecl~ç;. ,

E~S c_ntlnu~rm.s cees.s. fert~s. lut~••res e esper~nç.s.s ••• ". Em secui

aQ SI p.. leTra r_i cenceiiiQ l;les senher ~ecin. Ferreira FillÍ..: "C.m,qnhei

res, já faz ~l~uns meses que sinte Q.?ecessiiQie te cria~'s ~qui em ne~

s~ Cemunii~i.e. QIl\::l Entii;lie que Tenht iefenlier e~ nesses interesses c.
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.;ertó,to·de 1"lIulos e Dooum.c.tM . f ~,r<t(p (':- Ir, ••

e , ,<,rt6!
.119, ,.is ne~).Meb~.!!l.'~ u!ll; "':l0' l1i~n••na"~s ,eles_.,."er~'S ,uil1ces,~~,~~";~'

. .." -... ~, ..-
c.nser;ufr-eflt.s 'Se"n:. J,untarmes n'SSas ferçp.s. r.rçaS ess .. s que s. ""em ser

s.mP."~s ~trp.vé3 "~-um~ lss.ci~ç;. "e M.rq••res, est.u cem e firme ,~.,.s1t.

«e c.ntr1.ul~ 'qra • «esenT.ITiment. i.1'I Bnti .... i.e e i.enessa Celllupil1p.i.e •••".

XlI c.ntinullt;;;;. ~ reuni;e ,uTim.s 9 Pa1gTra •• senher ~nt'~•..C1'l::l.s M~:_h"l.e

Jariim: nSenheres sl~t.-me h.nra.' em ter 51•• c'?Tli.eae P~~9 Particlp.. r
. .

cesta reuni;., na qUal ,r.jetq-se ~ criRç~e ie u-o Ass,ciaç;. c.~ • "Jet1-

ilspesiç;. p~ra centriltuir cem. sucess' iestR .ss.ci~ç;•••• ". ~epresentp'n-. ..~ -.. .

f\... a classe feminiIlo •• lrf"IOB10, useu ia '::J1avra .• s~nhna Miaria ia ..Graça

OliTeirR Priy~i.: n~mices. est; iret..n•• ie n.ss~s ~;.s heje. e e~àri;e ce

\um tr~b ..1h. que n!s pr~mete'~er ;:.ue. cqleJante e ~s T~zes_.nes !arecer~
'exaustiv., m~s um; 'Dr~ s.cial. Ues sabem.s que C.muniifie al~nma c'nse~e

~r.,reiir c~m rerçRs is.l~.~s, n~c~ss;ri. se f~Z qu~ ~es un~mes em um se
( . .

~pensamente, ,eis há muit. que trl'alh~r. h; muite Par9 censecuirm.s, há mu1

;
4. qU~ ,le,n"rm••• Pri~i'almente no. mulheres tem.~ que .en..~r c n.s

senvel.vermes, quer ne Call1,e cultural, 8ec1'1l e recre"ltive. Vames..!'1!1,li~r

,nesses cenhecimentes, Vames tr~b~lhnr ''lr~ facilit9r ~in.~ mais a ness~ ~r~

tica .e vii.a, e futur. ie nesses filhes. ~s~eu.ne firme ,re,.site .e_?'~ai~

rAr. emgerA cem e8 p.uves re~ur~es ~nàiyi~u~ls q~e pessu., ,r.mete !'1!. e mi

nhq ,<orceI!] e c.ncl~~nr .utr'1s..~mi~"ls ~'lra :'lm,li~r este ,::.u,! ie tr'l81l1h••

existe

neste Est~••• e que n;.espelhna e ~e~ re~l si:n1fic'l.e. N;e vAm.s nes ài~

,ers",r, v",mes !l lut3 e 9 lut~ cemeçá ""era, aqui". Enl se~i~ fer?m .uvil1.es

.~tr'3 ,,,,rtici,~ntes lie «estaQue na reuni;. em que t •••s r.r"lm un;nimes em

m..nifestar interesse, etimism., '.'1 vent~.e em ,r.1 ,.' s~er(Ui~e~te iR ~ss~

Je..-
sé !\"imun'. PriVa.' suceriu e neme "lSS,cil'lç;. ie M'ro~.res li. C.njunt. Mal!

.;. e _e ,reni. rei ac.Ihi •• pel.s presentes. censi.er~n.e qQe s aenernlnB

ç;. reflete eX'1tqmente e e&jetiT' i~ Ehti~~"e. tonae-se tAm~é. escelhi.e ~s

c.res que re,resent~ri7m a ~ss.c~~ç;.: Ter.e e ~rqncq. T~~Dém f.i Cria«A

U~~ Junt~ G.vern~tiT~ que fic~rl~ ~ frente .~ Ass.ci~ç:e ~té ~ formoç;. ie
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Tes.ureir.-~~!l.?~rreir~..Filh~. As 22:00 h.r:Dl!I • senh.r..P!:es~.•ente lieu ,!.r

encerr:l.~ ~ presente reuni;., mprc",nli. em n.v. encentr. Pare tl~r centlnuill",-
. -- . . '"'.. -. .

lie ~e ce.",te .e lnte~es~e t~"Asseci",ç;. ie Mer",lieres •• C.njunt. M",i ••;. "~

Eu. Anteni. Cl'lrl.s M"ch:alie J ",rtilll, l",vrei a present~ "aTA". d ..pr1!I!eir. __.1!

11I. lIês ie j",neir• •• <lne ie ail nevecentes e eitente e ~.i~c.!. A qu",l !;,pes

ser liia fei assin",iA pel.s presen~es. P",ç. lIi. Lumi~r-MArRnh;., ..primeir. ie

Janeir. tle mil n.vecentes e eitent", e c1nce. ~esé ~qimun'e PrivA•• ' Anteni.'

Cqrl.s M",c~~.e Jartim, J.~é UDir~jRr~ !~chl'l Terres~ fteci?-e Ferreir~ Filh.,Lea

nel Briz.l", Alves QUAresm~. M",ria ia G!.pç~ OliveirA PriVAi•• ~ec.nheçe ~~

r1rmqs in.icn.~s pele sin~l pu5lic•• S;. Luis. 26 lIie ~2 ie Ige5. Em tes~! lIi a

estqVA • sln~l pubIle. lie OswAl•• Fpbi",n. ie S.UZR S.qres : Substl~ut•• T~.e

li.n",t. lIi. IR 0rici. TAbeli;. Dr. Tit. Ant.ni. ie a.USA S.pres. !U", •• S.l •

156-A. S;. Luis. MerAnh;. - BrAsil••p.ntAlIi. s••• nR 97.45~ .~ Oriem li. ~!~

t.cel. n. iiq .e h.je e C.TI • nQ 4.504 i.e ~ecistr. n~_ mesme tia; a,rese:':.tali.. --
pele Sr. Jesé IIp'irnunli. Priv~li •• Np.!'l lIlais se c.ntinh~ n•••cument•••que llQui

re{istrei e se ech~ cenferme ••ri(inq l que c.nferi e ruDr1qu~1. S;. Luis,2?

lIie iezembr. ~e 1.9~5. ~ tui.' quqnt. se c.ntém n. re&istre cit",i. em livres e

r.lh~s ~cim~ ieclar~i~s que fielmente me re,.rt. e lII.u fé. S;. Luis. 27 lie

liezembr••e 1.9~5. Eu, J.sé G~rci~ ie Jzevei., Escrevente JurAmenta•• , su.s-

creví e ~s5in••-

s;. Luís, 27 ie iezembr. ie 1.ge5•

........ __ .l_.~/
~{-l:~~..'i;./V? 'j{>.,v-e cfi'i\· ...-.. {/'
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.,eda.relra 03 d~' .neiro de 1986

/U~aUD
.PUBLICA lIES· DE TERCEIROS

"
o..~.~ ~(t. ~

. . ."03 ttri.) -.br(JI luplent... 00" '. ,,\y!..1J
. A;'t..f19- Ao Con••UlO Pilcal ca.petel . - Co . '='

.)~ ,i,c,ü.IIr.1 oontabtildlCS' da ~••oura.rJ. e o. ato. ~
n18t.r.t1TDl

I ,bl .....1D.r, •• -qualquer 'poca, ••apr. que julga neee..ido,

-o aov.t.-nto do llvro o.~xa • 4•••crJturaçio 4. ""aocJ.!:
çio.

a) Dar pareolr lobre o balanço e pr•• t.;io d. cont.•• do I'!
iat6rib anuII d. diretoria, apr•••ntando i b • .-bIl1. Ge

r~l, para ••r_ 41Ioutl":O, • ~tado. con3bt~nte. .-

. pro~•. CIM06

~
•• r..1•

.,
.... , ..
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llvro ~ N° ~.Q .

Fls .

I-.I

Cartório de Reg. Esp. de Títulos e Doc. e das Pes.JurJ!jesJa~omarca
~--=-=-=-~. - -" - - =-='-';:;~~-'_._.- .. - ----

Maria Antollia Cmltrrâria de A;!evedo
OFICIAL

}o/-é 1 adeu Calltudria de Azevedó'
Oflclol S",b,,'lIulo

'"' e 'C,o·.-....· { Jo.f G'fcl. de "'z<ved~
. 0'::::-.:> ESCREVl:NlES :

. O Üe í 11.. Jo.f Gorei. de. Anvedo Filho

t::l!l'l"\6r1 · . .' ~':~ c.So Beco c..~~'W Nino, (Anllga Djolmo Dallo) Fone, 222-6872 /;' :;; r, />"
" - "":II.~'" .~,).~. ~ c..:e:fl'- ' sao Lu" - Maranhlia l/f ",~ / 0 . ~:
.. $-")l;"~::~.':)'- ' .. , '.:, a A

", ... n.~ o."· .\oo""~O .'
:> CO C_~ .~. ' .... : L'~ :".r.·· 9 . Usando d. f.culdade que me confere • lei

i:..e c nO \_\..1'.,) /:..':!" ..":-. . ,
~rreC\ucrímento V~rb3-l,;:t!rtlfl;g6j~ue rmndo o llVro ":._ _ _" o..I~~ deTIº.f;.:L~t~r_º ~t: !;.;I;.tll

10S·:;·~~fM()l*.c'"-5"'~.~ Cartório ~. , C1' c":";''.', l1êl(; se "nr:, nl-r" (1 llc[.:i<tro do

tp.or ner llinto: AtR G:l l.1'Q'niãc) ch L:;:-r-' hJ6:ir' Gr-;l'':'} '10 :':lni(~FlC' 0. Posse do Di.

reteria G Conselho ::"i "cal da As;oc:1.:-,ç::c "lc EOl'Tk,!·~·;;. clt, "Ctmjullto lbioh;:('''.

As 'lllatorr:c 1JCl'r.';: (1e. d:1 n doze do ]T]ê:: '18 juni,o 110 é~lJ': r.le 11dJ novecenios e

oi ten tAl e oi to, l'::lmil'~.l.'-!'e em As ::;c! ·t·, ,'::':, r:'··rnJ ne (';o1-5ri o "lniebdG ":;.-C,2
lar l:arJy ;,nrney", os L;;.oc:1[lrlon '1<1 A"'lOC:1(rc;:!'io de ;:CT'1(C'1'(.!8 d.c' Conjur;to

Nl)johão, corl n 'finrlli(lndc de vot.D.J"~J': () ~J.Gr:CJ'01T [1 l)ir!~tol':i.n c o Con~elho

Fi"cnJ rJcr:tn A~so::,j."çno. ~l'C ir~rl' wll.1.ni;:trar c,I.,.1. ~nt.irl..,hc n(' tri0nio:le

rC/91. Os trélb2.1hC';. da 1:e81'1 Dir-::-t.C'l'~:' ;":':]' :;ro;;irl:Hc0 1 'J10 GC1l110r Antônio

Ezeq'~i~l lJnscir:l~n~0, D:i_r(~1.or 1:""1 '!"r.il~1'\~·~rc "1~,; rn:10~~':J ,11; i:nr;,'rl("'r(~!'"' de nr:ir

rcs c "Snt.icl~,der' ;,il ;J 01"'::; ~1!"' 1;"1":111:1[.( -.,...·-·~';;~L·•• ')1' roi (lo":i.Cil1.1.do pela mo.§.

11la ntrav-és da Portarin. n'o;:-ge8 e T!>l:i.t:·.~. '1n. Ccnvoc:1"f.'o 1I'h).:i c:·rlC' no Jornal

O Imp3.rcicll, 8(11r;:::':0 (1(, r:io OJ de junh' ·10 1')fT , dr:t1 in:iC'io :;108 trab:ül10S,

que teve coro Gecr~t~:1" 8. a sen1102''-' :'::t"!~' 'J~l rr:)~'" p"ITêa Cnnl~[l e allxil iadrt

pe13 ;'enl1or2 ;~r'baf't:iam:, ele Hr."ciT,l'~ni·f' 1',,11'" r: :15n(1'1 pc]" c(·nyhla'la er.re

chll TIosnml de J:rlrin "·cr1'0.i ru <le. CU -.-'~' ·,U). C~ t.rnb"J 1'0::- ccorr!"!rm~ normal- I

t 1 · 'c1 J- t" Jr O' ..., ~ . tmen.o SOl, n('nl1UT: :LncJ. ':ne·C ., i) 0<- .7:.'.: 1.:;, '·!11;'!r.(· "c.'1:::]" cnc'!rr8ltO a V0,º,

ç;;'o. Em :;r"\lid,~ foj ah:r'.o ::t I1rno. " r'. , ..c' '2':; rlo o::; vP1:.(g-. CC'~r:'rCC()ré'll'e v,2

tnr<lTl 78 sócios c ll.'2ix:]ral~ de. comparo,:,;}' c ccn:;S(p'UII'..81cn"l.0 de votaren' ::!OO

sÓciC'r'. A d:1.retor:n. c}_r:i~.C1 I] empC';''',c1a !1':j~'la ·::r'ta ficoI' n,;.:j"i constituída:

Obs: Ch::.tf? l.~nic:;. Dir'?t.oria: Fres; -:.leI:1 'C-'~ c'r'.!. 'lai.l '1'11<10 f"riv!C,'c, Vice-Prcd.
dcnte;:;=~er;inc: F0.rr"~ rCl "7i11:0, ~r C2'(",:'·',..: (' ~'~2·;"11-11··~:'.i.n rla r'rn';a (l. Privado, S,g

cr.ctnr.ic- Gera] J.rlj.-Trre::,::1.n11~1 lh:~':i" >!l c:': C(1~.:l.-n, Dh'0ie-r ArlT~. Financciro

La'tltlir;'or Q;f' rm~cê8 c. ";jJ':n, 1)5.r(;~.or ;;'lm'nc::iÍ'C' t,·'.i.- t1"m"j·':tJ' TI'}scnde Li.
ma, Dinetor Soe ia1-1·[-, rj [1 ,1e J·ord0:J (1 e ". i;·' ci J[l..-1c, tl '-r'~: ('J' f'c·. cir'll Ac..j. _ ll.Q.

r~" l' n J d'" C 11 D . " 1 ~ t· . '. . ~ r.. J-L Ll" i.n - n _enn r~ I'. arva ·)0, 1.r(: ~(']'" (t'"l .:. ~~ • r:' \' 01 L1 ("'-. '01"''' rJ TIP .·~ll""·CS ~ J J "';~:1 ,

T)ir'?tor de frlt.rir·ônio-hdj.-Cell'10râ "1.-; ;~('1l~':', T):i.r·,lc-r (h "r;l'1ç(,c's Fúbl:i.c'1B

-!OS<2 ~cIJ·::ài1.o de Ol:ive-:.·rõ' ;l. 1'in1l:::;]"'( •• 1;"1l:..'cJI1(' F:i"("IJ: T'l'r-;:-:i(:C'ntc-I,l}j:; ,

C- rIos dê AJ enca1', Vice-I'rc::;:id0nt'1-Ln")14 ~ .'(, Cocu"';' l'. L(,uo;., '''';l?crr:tári.Q

l-lnrla no 30corro (1.;' c. UObllCil'~. 311plnl1tc~: ]P 211!.l!!ú t c:: J"Jiinn de J~:yt:tà du,'

S. c "ilva; 2 r
::'\ll:-·l·~ntr:: t:·.lrjnoidc T'Q]f'ort ::~\\it.o;,]' ;;1I1·1cnl,c: Roda (h Co,A

ce.;lção D. ].lende:-:,. K'1ioh5:o façc do I'lll'd;).I'-:::', 12 (18 junho de l~rr. J'bria da
LBrrc. A' • I

G~[lçn tt8N1í?a'C~lJl~!":-''''' ';T!tcnio BZG(}l'i~l JJ,,;c:i.F':;:,]~.o, ["!c1Jastit1na do Jl<~~cimento '



Dezembro de 1989 DIÁRIO DO CQN9RESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 14 15651

Dúb'a,:'Rosann d~ llnr:i.ãYer':fe'Jí"~ de OH';Oll'á. 'J';;belionn.t.o do Notar. 3~ orício.
~5e~qBB§l~a:i1ri\4fi'c!'-.9€.Rr-conhoço a~' fir"\~IS ~.n(liC,ylf1r pelo rina1 públilZO.
São Ltq.~.,t~~jl'tl.d'vlihn;nbOjd't:~~e['. Em te~·t" d:1 v'.Crdnàe O[]i;UV<:l o sinal publíco'

~'.\.o r ~Jin tro ~.. ,
de P"l. ..J o 'Cn:'t-f1.3J lhhh{sirelcs-'Ssc. fl ,,1' [·titnto. ~h(.' I,uJ..8 -1:'1. Alontado sob o

NÇlOJ4:~~d.·..de{O:RR:!tn- (j~ktr()tocolo no din de hoje eCCEi c Il%OJ,PO de nl"[:i:"tro'
no mesmo ·rlia. Xp't'e-d;4.l'tiáDc. pela l'.'·socraçllc de Horn.rlorns :'0 Conjunto l·lniobão.

Nada rr.ais se continhJ. no documente "11.(1 [',Qui rer,istrci a se L'.cl1n. conformo o

ori[inaJ c]L1e conferi '=. rubriquei. :"'·ão Lt;ís, 13 de .!nnlw ele 19[18. ~ tvdo

quanto se contér: en~ livro acir;'u decl·"~f.,l(J oue. fi t>] l'l!:nte !f'e reporto e dou fé.
~u, J~átia Cristina ':;:>ntt,ári<! de Az:;yc'o Pinheiro - -;::;":'crevcnteJuramentada ,

subscrevi e assino.

350 Lds, 17 ns .Ttmho de l~"'rf.

'" :.~I':\ '.. r:.,

'- '-••. o- '. _ _ ":':"'--L, _4..J-L-";' . , ~ ';.
.:.. I ~ .':~tKO 'llnhJ.r.t .. / I •

f.~,.'V ...~;. JII·.t1.,...,t.-
'. ,

PROJETO DE LEI
N° 4.436, DE 1989

(Do Sr. Victor Faccioni)

Denomina Rota do Sol a Rodovia BR,453, nO
Rio Grande do Sul.

(Às Comissc)es de Constituição e Justiça e Redação
(ADM): c de Transporte;; - ,ir!. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' Fica denominada "Rota do Sol" a Rodovia

BR"'~53. no Estado do Rio Grande do Sul.
Ar!. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi,

caç,jo.
Art. J' Revogam,se as 11isposições em contnirio.

Justificação

V<iria~ ~tl.O as rodovias que vêm sendo denominadas.
em diferentes Estados, de Rodovia da Integração.

Tal designaç:1o foi inicialmente conferida à BR,453,
pela Lei n 7.002. de 1982, Entretanto. pelas razões
arroladas a seg.uir. e para evitar a confu~t\o de denomi
naç:1l\ idéntiea. estou propondo através do presente pro
jeto de ki que a BR,453, no Estado do Rio Grande
do Sul. passe a se chamar Rota do Sol, que é, de fato.
a drllomillaçã() em uso em toda a re,gião.

A l'l1ncepçüo da BR-453 partiu de í:Ima justa e antiga
reivilll!icaç,jo da região nordeste do Rio Grande do
Sul em ter uma saída para o litoral. e dcmanda inclusive
ao sisteilla portu<irio de Santa Catarina. afora a alterna
tiva ao ('entm do País. bem como, no sentido oposto.
sua integraçüo com as regiões do Alto Taquari. Centro
L' Fronteira-Oeste do Estado, para chegar 11 Argentina
via Süo Burja, Partindo de 5<10 Borja. a BR-453 passa
por Santiagu, Santa Maria. Santa Cruz do Sul. Lajeado.
Estrela, Teutllnia. Garibaldi-Carlos Barbosa, Farrou'
pilh", Caxias do Sul, Terra de Areia, BR-lOI-Torres.

Tal I'odnvia atravessa todo o Estado do Rio Grande
do Sul. constituindo uma verdadeira via de integracão
e int~rligaçüo dn, principais troncos rodoviários do Es
tado. Daí ter u signatürio do presente projeto de lei,
em Emenda ao Projeto de Lci n" 2.443, de 1.979. trans
fllrlllad" na Lei Ir ·7.IJIJ2-'S2. que incluiu a rodovia no
Plano NaCional de Viaç,io com a denominaç,jo de Rodo
"ia da Integração, em substituição a outra designaçüo
cnl:h) al.!<ltada peln Governo do Estado - Rota do
Sol, rois acompanha () sentido tia rotaçã,) do sol.

A 'denominação Rota do Sol fora uma feliz inspiração
do Governador Euclides Triches, lembrando igual no,
me, por seguir a rota do sol, de uma das mais famosas
rodovias da Europa, na Itália.

No primeiro Governo I1do Meneghetti. o então Se
cretário de Obras Ptíblicas do Estado, Eng. Euclides
Triches. liderou OS primeiros movimentos e ~studos pa
ra a construçüo da rodovia.

Posteriormente, no período de 1970 a 1974, quando
Governador, Euclides Triclws abriu licitação para os
projetos de engenharia dos trechos Teutêlnia-Garibal
di, contorno de Caxias do Sul. duplicaç<1o Farroupilha
Caxias do Sul. c dos trechos de Caxias do Sul-Lagcado
Grande- Tainhas. A falência da empreiteira que reali,
zava a obra no trecho Caxias do Sul-Lageado Grande
retardou os trabalhos de sua implantação e asfaltamen,
to, inclusive da elaboração do projeto de engcnharia
final do trecho Tainhas-Aratinga-Terra de Areia até
a BR,lUl. tendo ficado consignados, entretanto. no ar'
çamento Plurianual de Investimentos do Estado do Rio
Grande do Sul. para o triênio 1975-76,77, os recursos
neccssários para a sua concretização,

O Governo que sucedeu ao de Euclides Triches. por
diferente visão das prioridades do Estado. enviou men
sagem àAssembléia Legislativa. e esta aprovou, a trans
ferência dos recursos orçamentários da Rota do Sol para
outras rodovias, paralisando suas obras, em conseqüên
cia.

Em razão do exposto, eleito Deputado Federal, em
1.978, trouxe para a esfera federal a luta pela Rota do
Sol, tanto que. através de Emenda ao já aludido Projeto
de Lei n" 2.443/79, propus a sua inclnsão no Plano Rodo,
viário Federal, como sendo a BR,453. mudando porém
sua denominação para Rodovia da Integração.

A mudança da denominação não "pegou". além de
estar colidindo com idêntica denominação de outras
rodovias federais no Rio Grande do Sul, Paraná e outros
Estados,

Para evitar a confusão de denominação idêntica a
dc outras rodovias. e inclusive referendar o consenso
popular da denominação em uso, estou propondo o
presente .projeto de lei, que denomina, pelas razões
expostas. Rota do Sol ri BR-453.

Creio tratar-se de matéria pacífica. sem restrição aI,
guma de tramitação c aprovação, motivo por que espero
a acolhida do Congresso Nacional.

Sala das Sessóes, 6 de dezembro de 1989. - Depu- .
tado Victor Faccioni

PROJETO DE LEI
N? 4.437. DE 1989

(Do Sr. AI~ysio Chaves)

Estende às regiões do Baixo Amazonas, Xingu
e Tapajós os benefícios fiscais concedidos às áreas
da Amazônia Ocidental.

(Às Comissóes de Constituição e Justiça e Reda,
ção (ADM): e de Finanças - ar!. 24. n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'. São isentas do Imposto sobre Importação

e do Imposto sobre Produtos Industrializados as merca
dorias de procedéncia estrangeira referidas no art. 3'"
do Decreto-Lei n" 1..435. de 1.6 de dezembro de 1975.
oriundas da Zona Franca de Manaus e que derem entra,
da nas regiões do Baixo Amazonas, Xingu c Tapajós,
para aí serem consumidas ou utilizadas.

Art. 2" São isentos do Imposto sobre Produtos In
dustrializados:

I - os produtos nacionais consumidos ou utilizados
nas regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós, des,
de que sejam ali industrializados por estabelecimentos
com projetos aprovados pela Superintendência da Zona
Franca de Manaus. ou adquiridos através da Zona Fran,
ca de Manaus ou de seus entrepostos nas referidas re
giões. excetuados armas e munições, perfumes, fumo,
bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros.

fi - os produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados nas regiões do Baixo Amazonas,
Xingu e Tapajõs, cujos projetos tenham sido aprovados
pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, ex
cetuados do favor o fumo e as bebidas alcoólicas.

IH - os produtos nacionais entrados na Zona Franca
de Manaus para serem remetidos. por intermédio de
seus entrepostos, às regiões do Baixo Amazonas, Xingu
e Tapajós. atendidas a ressalva do inciso r. acima.

Ar!. 3" As regiões do Baixo Amazonas. Xingu e
Tapajós compreendem a área definida pelos limites ter,
ritoriais dos Municípios de Monte Alegre, Juriti, Orixi,
miná, Faro, Obidos. Santarém. Alenquer, Painha, AI,
merim, Gurupá, Porto Móz. Aveiro, Itaituba, Altamira
e José Portírio, Medicilândia e Rurópolis. todos no Es
tado do Pará.

Art. 4" O benefício fiscal de que trata a presente
lei sujeita-se às condições prescritas para o gozo das
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isenções disciplinadas pelo Decreto-Lei n" :\56, de 15
de agosto de 1968. e suas posteriores alterações.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

.Justificação

Os limites da área fixada para a Zona Franca de
Manaus, através do art. 2'·' do Decreto n" 61.244167,
representavam territorialmente uma parcela ínfima do
uuiverso amazônico.

Reconhecendo esse faio. e talvez motivado pelos ex
celentes resultados da implantação e funcionamento da
Zona Franca de Manaus, o Governo Federal expediu
o Decreto-Lei n' 356/68 para estender os mesmos favo
res fiscais à Amazônia Ocidental, constituída dos Esta
dos do Amazonas, Acre, Rondônia e Território Federal
de Roraima.

Como se frisou na Exposição de Motivos do Decre
to-Lei n" 356/68, as medidas complementares nele intro
duzidas se destinavam a atender os objetivos maiores
do projeto de ocupação da Amazônia, uma vez que,
passando a abranger uma área bem mais extensa, tais
medidas viriam..diminuir sensivelmente o êxodo rural
para Manaus e estimular a ocupação de outras áreas
da região amazônica, como os espaços vazios e as áreas
pioneiras e de fronteiras.

De fato, os benefícios fiscais e outras providências
tomadas em prol da Amazônia Ocidental contribuíram
grandemente para o seu desenvolvimento, melhorando
sua infra-estrutura econômica, com crescente aumento
do padrão de vida naquela área. seja pela abertura
de novas fronteiras agrícolas, seja pelo fluxo turístico
havido em Manaus. seja por outros fatores. todos. en
tretanto, decorrentes das medidas estabelecidas pelo
Decreto-Lei n'·' 356/68 ou a elas ligados de alguma forma.

Vale observar que as áreas da Amazônia Ocidental
guardam as mesmas características com outras regiôes
amazônicas. mas não incluídas no Decreto-Lei n"
356/68. Isso é o que se verifica com as areas do Baixo
Amazonas. Tapajós c Xingu. pois apresentam caracte
rísticas sódo-econôluÍcas idênticas às das áreas pionei
ras definidas para a Amazônia Ocidental, como se indi
c,~ a seguir:

- Localização no interior da Amazônia c isolamento
dos grandes centros de produção e consumo do País:

- Atividades econômicas incipientes voltadas para
o comércio de produtos adquiridos de outros Estados;
extração vegetal, mineral e exploração agrícola. pecuá
ria e pesca, ainda em nível prim[irio do ponto de vista
tecnológico;

- Transporte aéreo ou f1nvial. com predominãncia
deste último, para transporte de carga, principalmente
com o precário estado das estradas federais existentes
na Região, nos últimos dois anos.

- O acesso de toda população dessas microrregiões
com áreas da denominada Amazônia Ocidental através
do rio,Amazonas e seus afluentes principais:

.- Areas com grandes vazios demográficos e inapro
veitáveis, seja pela falta de uma definição científica
de melhor aproveitamento dessas terras, seja pela inde
finição de uma política agropecuária própria para a Re
gião.

- Municípios com ocorrências minerais significati
vas, especialmente nas zonas de produçáo de ouro (Ta
pajós). cujos custos na compra de equipamentos e má-
quinas tornam os projetos, por vezes, inviáveis. .

Além dessa identidade de aspectos que, por si só,
justificaria a extensão dos favores fiscais às áreas do
Baixo Amazonas. Tapajós e Xingu, cabe observar que
a definição geográfica da Amazônia Ocidental foi fixada
nos limites do Estado do Amazonas com o Estado do
Pará. Assim, tudo indica que esse critério foi adotado
tendo em vista a facilidade de demarcação geográfica,
pois. caso contrário. tais limites deveriam abranger as
regiões homogênias. embora espaçadas por grandes dis
tàncias. como. por exemplo, as áreas do Pará Ocidental.

À vista desses argumentos. baseados em dados e in
formações concretas, temos certeza de que as medidas
objeto da proposição se tornam oportunas e necessárias
para a plena ocupação das regiões do Baixo Amazonas,
Tapajós c Xingu, para a expansão de suas atividades
econômicas e para sua integração com toda a área ama
zônica e, especialmente, com a Amazônia Ocidental.
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Assim. a extensão às referidas regiões dos benefícios
ja concedidos às áreas da Amazônia Ocidental é provi
dência justa e inadiável que vem. em última amilisc,
complementar a atuação vitoriosa do Governo Federal.
consubstanciada na adoção de uma sadia e eficaz polí
tica de incentivos fiscais para a região amazônica.

Brasl1ia, 6 de dezembro de 1989. - Deputado Aloysio
Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 1.435,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975

Altera a redação dos arts. 7", do Decreto-Lei n'
288. de 28 de fevereiro de 1967, e 2' do Decreto-Lei
n' 356. de 15 de agosto de 1968 e dá outras provi
dências.

Art. 3' O art. 2" do Decreto-Lei n" 356. de 15 de
agosto de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

H Art. 2" As isenções fiscais previstas neste de
creto-lei aplicar-se-ão aos bens de produção e de
consumo e aos gêneros de primeira necessidade.
de origem estrangeira. a scgnir enumerados:

I - motores marítimos de centro e de popa. seus
acessórios e pertences, bem como outros utensílios
empregados na atividade pesqueira. exceto explo
sivos e produtos utilizados em sua fabricação:
Il- ll1[íquinas, implementos e insumos utiliza

dos na agricultura, na pecnária e nas atividades
afins;

1lI-máquinas para construção rodoviãria:
IV - máquinas. motores e acessórios para insta-

lação industrial:
V - materiais de construção;
VI - produtos alimentares: e
VII - m'edicamentos.
Parágrafo único. Através de portaria intcrmi

nisterial. os Ministros Chefe da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República. da Fazenda
e do Interior fixarão. periodicamente. a pauta das
mercadorias a serem comercializadas com os bene
fícios instituídos neste decreto-lei. levando em con
ta, inclusive, a capacidade de produçüo das unida
des industriais localizadas na Amazônia Ociden
tal".

DECRETO N' 61,244,
DE 28 DE AGOSTO DE 1967

Regulamenta o Decreto-Lei n' 288, de 28 de feve
reiro de 1967. qne altera as disposições da Lei n'
3.172, de 6 de jnnho de 1957, e cria a Superin
tendência da Zona Franca de Manaus - SUFRA
MA.

DECRETO-LEI N! 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Estende benefícios do Decreto-Lei n' 288, de 28
de fevereiro de 1967. a áreas da Amazônia Ocidental
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere. o art. 58. item II. da Constituição
decreta:

Art, l' Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas
de fronteira e outras localidades da Amazônia Ocidental
favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei n' 288, de
28 de fevereiro de 1967 e seu regulamento, aos bens
e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fa
bricados na Zona Franca de Manaus. para utilização
e consumo interno naquelas áreas.

§ l' A Amazônia Ocidental é constituída pela área
abrangida pelos Estados do Amazonas e Acre e os Terri
tórios Federais de Rondônia c Roraima, consoante o
estabelecido no § 4" do art. I' do Decreto-Lei n' 291,
de 28 de fevereiro dc 1967.

§ 2' As áreas, zonas e localidades de que trata este
artigo serão fixadas por decreto, mediante proposição
conjunta dos Ministérios do Interior. Fazenda e Plane
jamento e Coordenação Geral.
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Art. 2" O benefício das isenções fiscais prôvistas
neste decreto-lei quanto às mercadorias cstrangciras~

aplicar-se-á a generos de primeira necessidade e bens
de consumo e produção. a seguir enumerados:

a) motores marítimos de centro e de popa. scus aces
sérios, pertences e peças:

b) máquinas e implementos agrícolas. rodoviárias.
industriais e pesqueiros. suas peças sobressalentes inclu
sive os anzóis e outros utensílios para pesca. exclusive
os explosivos e produtos utilizáveis em sua fabricação:

c.1 materiais básicos de construção inclusive, os de
cobertura:

d) gêneros alimentícios e medicamentos de primeira
necessidade.

Parágrafo único. Mediante protaria interministerial,
na jurisdição dos Ministro da Fazenda. do interior c
do Planejamento e Coordenação Geral, será organizada
a pauta. com vigência semestral dos produtos e bens
a serem comercializados com os benefícios instituídos
neste decretG-Iei.

Art. 3" A saída da Zona Franca de Manauo dos
artigos isentos nos termos deste decreto-lei far-se-[Í obri
gatoriamente, através de despacho livre, processado na
Alf<lndega de Manaus. qucr se trate de mercadoria na
cional ou de procedência estrangeira.

Ar!. 4" A Alfàndega de Manaus, em colaboração
com a Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SlJFRAMA). manterá estatística atualizada sobre as
entradas e saídas das mercadorias nacionais e estran
geiras. na referida Zona Franca. e exercerão, conjunta
mente com o Departamento de Rendas Internas o con
trole e a fiscalização da destinação dos bens abrangidos
pelas franquias deste decreto-lei.

Ar!. 5" A SUFRAMA, em convênio com a Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE-que poderá contar com a participaçáo do Esta
do do Amazonas. adotará sistema eficaz e atualizado
para avaliação dos resultados do funcionamento da Zo
na Franca de Manaus. com vistas ao desenvolvimento
auto-sustenUivcl da Amazônia Ocidental.

Ar!. 6,' Os favores previstos nestc decretll-lei so
mente entrarão em vigor se observado, no que couber.
o disposto no inciso I do ar!. 49 do Decreto-Lei n"
288, de 28 de fevereiro de 1%7.

Art. 7" Este decreto·lei, que será submetido ao
Congresso Nacional. nOS termos do panigrafo único
do art. 58, da Constituição entrara em vigor na data
de sua publicaçáo. revogadas as disposiç(5es em con
trário.

Brasnia, 15 de agosto de 1968; 147" da fndependência
e 80' da República. - A. COSTA E SILVA - Antonio
Delfim Netto - Hélio Beltrâo - Afonso A. Lima.

PROJETO DE LEI
N~ 4.438, DE 1989

(Do Sr. Ney Lopes)

Dispõe sobre a compensação de créditos entre
órgãos da Administração Pública, direta e indireta,
e as empresas privadas, para os fins que especifica,
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM). de Economia, Indústria e Comércio.
e de Finanças - ar!. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Todos os órgãos da Administração Pública.

direta e indireta, deverão certificar os débitos que tenha
para com as empresas privadas que lhes executem obras.
prestem serviços ou forneçam materiais, para o efeito
de compensação de crédito.

§ l' A comprovação do débito somente far-se-á
após o recebimento, por inteiro ou etapas, da ohra.
prestação de serviço ou fornecimento de material. res
peitando-se 05 critérios para esse fim estabelecidos em
contrato firmado, de acordo com a lei.

§ 2" Os certificados de reconhecimento. a que se
refere este artigo. serão expedidos no prazo de 15 (quin
ze) dias. após o cumprimento das exigências do pará
grafo anterior e o disposto em Regulamento.

§ 3'1 O prazo definido no parágrafo anterior somen
te poderá ser dilatado pela Administração. em casos
excepcionais, devidamente comprovados. não podendo
ultrapassar 90 (noventa) dias.



Dezembro de 1989

Ai!. 2" Somente farão jus aos benefícios desta lei
as empresas regularmente cadastradas nos órgãos da
Administração e que não tenham sofrido sanção de
qualquer espécie.

Ar!. 3' As empresas abrangidas por esta lei pode
rão utilizar os respectivos certificados para saldar débi
tos fiscais, previdenciários e trabalhistas.
Parágrafo único. Para efeito do que dispõe este artigo,
a compensaçüo far-sc-á com crédito originário de qual
quer pessoa de direito público, desde que obedecidas
as prescrições estabelecidas nesta lei.

Art. 4' A liquidação do débito, feita de acordo com
esta lei, quitará o devedor do principal e acessórios.

Parágrafo único. Fica expressamente vedada a li
quidação de débitos com particulares, através da utiliza
ção dos certificados expedidos na forma do art. I', mes
mo havendo a interveniência de órgão público.

Art. 5" Na hipótese de. consórcio organizado de
acordo como art. 22 e seguintes, do Decreto n'·' 73.140,
de 9 de novembro de 1973, o crédito será reconhecido
isoladamente a cada consorciado, na proporção dos
compromissos e obrigações assumidos, individualmen
te, em relação ao objeto da licitação.

Art. 6' As revisões de contratos procedidas, serão
transformadas em créditos das empresas, após a forma
lização do aditamento de reajuste ou prorrogação de
prazos, aplicando-se, para todos os efeitos, o disposto
na presente lei.

Art. 7' O Poder Executivo regulamentará esta lei,
dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da sua publi
cação, estabelecendo o modelo dos certificados de cré
ditos e condições para a sua emissão e aceitação.

Art. 8" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. cp Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O escopo central do projeto é propiciar ás empresas
que contratam obras, serviços ou fornecimento de mate
riais a órgãos da Administração Pública o direito de
verem compensados seus créditos para com csses mes
'mos órgãos e seus débitos resultantes de contribuições
previdenciárias, trabalhistas ou fiscais.

É que, embora os órgãos da Administração Pública,
em geral, não saldem os seus débitos às elnpresas priva
das e dia, exigem o recolhimento, rigorosamente a tem
po, das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais
das empresas.

Parece-nos incontestável a injustiça dessa ocortência,
que reflete insuportável õnus financeiro para as empre
sas, obrigadas a buscar no dispendioso mercado bancá
rio o capital de giro necessário ao pagamento de suas
obrigações, quando, muitas vezes, dispõe de suficiente
numerário, retido pela burocracia da Administração PÚ
blica.

Destaque-se o prejuízo, indireto, sofrido pelo Gover
no, assim entendido na proporção em que as empresas
são obrigadas a incluir nos seus orçamentos previsões
de atraso de pagamento, o que, em última análise, signi
fica acréscimo no valor da obra, prestação de serviço
ou fornecimento de material.

Por outro lado, a natureza jurídica dos contratos a
que se refere este projeto de lei é bilaterial, isto é,
acordo de vontades, onde as partes livremente estabe
lecem os critérios para atingir o objeto do instrumento
contratual. Se, por acaso, existe atraso da empresa,
e as cláusulas de penalidades são rigorosas (o que, aliás,
não poderia ser de outra maneira, em defesa do inte
resse público). Entretanto, se a hipótese é inversa ficam
os empresários ã mercê da própria sorte, estabelecen
do-se, inclusive, círculo vicioso, na medida em que por
não terem quitação das obrigações físcais, previden
ciárias ou trabalhistas ficam impossibilitados de partici
parem de novas licitações. O resultado, quase sempre,
é a falência inevitável ou a eneampação por grupos
mais poderosos..

Tudo isso acontece, com lamentável freqüência, prin
cipalmente no remo da construção civil, atividade res
ponsável pelo emprego de substancial mão-de-obra e
que, por isso mesmo, mais deve merecer do Governo
incentivos e faciliqades de operação.

O projeto tem em mira preservar a pequena e a média
empresa, cada vez mais sufocadas pelas gigantescas em
presas (nacionais ou estrangeiras), únicas capazes de
suportar a sempre crescente demanda de capital, resul- .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

tado da morosidade com que, em alguns casos, a Admi
nistração Pública cumpre seus contratos.

Veja-se o aspecto ético da proposição, quando impe
de que as empresas utilizem os certificados de crédito
para outras finalidades, além do recolhimento de contrI
buições à previdência social. pagamento de obrigações
trabalhistas e quitação de débitos fiscais. Assim, o cré
dito da empresa reverte para o próprio Poder Público
ou se destina ao trabalhador, com os reflexos sociais
daí decortentes.

Não pode haver, em tese, crédito mais puro, mais
legítimo, mais idôneo, do que aquele nascido do Poder
Público, o qual, ao contratar, tem a previsão de paga
mento contida no Orçamento.

Ressalte-se, ainda, por fundamental, o aspecto de
que a filosofia do presente projeto de lei, mio é apenas
do fortalecimento das pequenas e médias empresas,
mas da empresa nacional como um todo. Isto porque,
múltiplos são os casos, de interferência, direta ou indire
ta, de multinacionais, combalindo, assim, a economia
e asfixiando as iniciativas empresariais mais legítimas.
O fato ocorre, no ãmbito, inclusive, das grandes empre
sas, as quais impossibilitadas de capital de giro. embora,
muitas vezes com crédito do Poder Público para não
sucumbirem, aceitam os consórcios internacionais ou
venda definitiva.

O presente projeto, portanto, pelo alto sentido social
e eeonõmico que traduz, poderá provocar como conse
qüências imediatas:

a) o barateamento dos custos das obras, prestação
dc serviço ou fornecimento de materiais, ante a certeza
de que não haverá necessidade de recursos a emprés
timos ou operaçõe;. paralelas, visando saldar compro
missos previdenciários, fiscais ou trabalhistas;

b) constituiní em mais uma ação governamental, no
sentido de proteger o empresariado nacional, evitando
o círculo vicioso de firmas Oll empresas fecharem as
portas porque devem ao Governo e por deverem ao
Governo ficam interditadas de participar de novas licita
ções públicas. Con,iderando que. sobretudo na área
da construçáo civil, o maior cliente é o Poder Público,
o problema assume proporções mais significativas, im
pondo-se, portanto, com maior ênfase a providência;

c) traduzirá incentivo à empresa nacional sem nece~

sidade de isenções, anistias, moratórias ou outras medi
das que viessem a onerar o erário. É, pmtanto, um
esquema jurídico prático e objetivo, cuja inspiração
é evitar maior ônus ao Estado, através de concessões
fiscais ou para-fiscais. Trata-se, apenas, de reconhe
cimento do débito do órgão da administraçáo com o
particular, tudo de acordo com o cumprimento das exi
gências legais mais rígidas.

Vale, ainda, a observação de que o presente projeto
de lei não contém inconstitucionalidade.

Não se cogita na espécie de criação, autorizaçüo ou
aumento da despesa pública. O projeto regula o crédito
do particular gerado dentro dos princípios legais positi
vos, para efeito, unicamente, de' compensação com o
próprio Poder Público, isto é, o ente que lhe assegurou
a paternidade.

Aí estão, em suma, as razões da iniciativa que ora
submetemos à apreciação dos nossos eminentes pares,
em cujo critério confiamos, no sentido de vê-Ia transfor
mada em lei.

Sala das Sessóes, 6 de novembro de 1989. - Deputa
doNey Lopes,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO N' 73.140,
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1973

Regulamenta as licitações e os contratos, relativos
a obras e serviços de engenharia, e dá ontras provi.
dências.

······· .. ···· .. ····· .. ·· .. ·..iiiüiü·ü· .. ··
Licitação
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CAPÍTULO V
Habilitação

SEÇÃO IV
Consórcios

Art. 22. Desde que prevista no ato convocatório,
admitir-se-á, nas licitaçôes, a participação de pessoas
físicas ou jurídicas reunidas em consórcio, sendo, po
rém, vedado a um consorciado também concorrer, na
mesma licitaçüo, isoladamente, ou por intermédio de
outro consórcio.

Parágrafo único. O edital definirá o número máxi
mo de empresas que poderão agrupar-se em consórcio
para habilitar-se à licitação.

Art. 23. As pessoas físicas ou jurídicas consorcia
das instruirão seu pedido de habilitação com prova de
constituição do consórcio mediante instrumento parti
cular registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, do qual constem, em cláusulas próprias:
1-designaçáo do representante legal do consórcio;
H - composição do consórcio;
IH - objetivo da consorciação;
IV - compromissos e obrigações dos consorciados

dentre os quais o de que cada consorciado responderá
individual e solidariamente pelas exigências de ordem
fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitação,
até a conclusão final dos trabalhos ou serviços que vie
rem a ser contratados com o consórcio;

V - declaração expressa de responsabilidade solidá
ria de todos consorciados pelos atos praticados sob o
consórcio, em relaçüo à licitação e, posteriormente, ao
eventual contrato;

VI - compromisso de que o consórcio não terá a
sua composição ou constituição alteradas ou sob qual
quer forma modificadas sem prévia e expressa anuência
da Administração, até a conclusão dos trabalhos ou
serviços que vierem a ser contratados~

VII- compromi'5o expresso de que o consórcio mio
se constitui, nem se constituirá, em pesosa jurídica dis
tinta da de seus membros, nem terã denominação pró
pria ou diferente da de seus consorciados;

VIJl- compromissos e obrigações de cada um dos
consorciados, individualmente, em relação ao objeto
da Iicitaçljo.

§ I" A capacidade técnica e financeira do consórcio,
para atender às exigências da licitação, será definida
pelo somatório da capacidade de seus componentes.

§ 2" Nos consórcios integrados por empresas nacio
nais e estrangeiras, serão obecedidas as diretrizes esta
belecidas pelos órgãos governamentais competentes,
cabendo sempre a brasileiro a representação do con
sórcio.

§ 3" A vedação prevista no item VI deste' artigo
não se aplica quando as empresas consorciadas decidi
rem fundir-se em uma só, que as suceda para todos
os efeitos legais.

§ 4" Aplicar-se-ão aos consórcios, nO que couber,
as disposições deste decreto, inclusive no tocante, ao
cadastramento e à habilitação dos licitantes.

PROJETO DE LEI
N' 4.439, DE 1989

(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)

Altera o disposto no § 2' do art. 213 da Lei n'
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe

.sobre os Registros Públicos e dá outras providên
cias" .

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.892, de 1989.)

O.Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O § 2' do ar!. 213 da Lei n' 6.015, de dezembro

de 1973, passa a ter a seguinte redação:

"Se da retificação resultar alteração da descrição
das divisas ou da área do imóvel, serão citados,
para se manifestarem sobre o requerimento em
10 (dez) dias, todos os confrontantes e o alienante
ou seus sucessores, dispensada a citação destes últi
mos se a data da transcrição ou da matrícula remon
tar há mais de 20 (vinte) anos."
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Art. 2' Esta lei entrará ·em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei que apresento à consideração desta
Casa altera o disposto no § 2' do art. 213, da Lei n'
6.015, de 31 de dezembro de 1973, acrescentando-lhe
'a expressão "dispensada a citação destes últimos se a
data da transcrição ou da matrícula remontar há mais
de vinte anos".

O acréscimo proposto vem sanar evidente omissão
da lei, que exige a citação do alienante do imóvel, ou
seus sucessores, nas ações cíveis regulares de retificação
de área, ou retificação de registros imobiliários, sem
fazer qualquer ressalva quanto às alienações ocorridas
há mais de vinte anos, criando, desse modo, verdadeiro
impasse jurisdicional, em relação ao que dispõe o art.
177 do Código Civil, ou seja: "As ações pessoais pres
crevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em
dez, entre presentes e, entre ausentes, em.quinzc, con
tados da data em que poderiam ter sido propostas".

Sábia e louvável, a intenção do Legislador ao propor,
no texto legal ora aditado, o passo processual que deter
mina a citação do alienante ou seus sucessores, nos
processos de retificação de registro imobiliário. Institui
o preceito como um direito do alienante. De confor
midade com a preclara lição de Walter Ceneviva (Lei
dos Registros Públicos Comentada -4 edição - Sarai
va - pág. 459), "A citação do alienante deflui de seu
manifesto interesse em afirmar que o bem vendido se
ajusta à descrição que lhe foi dada no negócio jurídico,
sob pena de responder por prejuízos causados".

Acrescentamos, da nossa parte, que a intervenção
do alienante é de fato importante e necessária, podendo
assumir relevante interesse processual, na medida em
que se torne esclarecedora do Juízo, oferecendo ele
mentos para solucionar pendências entre os confron
tantes, se a ação retificatória se tornar contenciosa.

O disposi\ivo legal é, assim, salutar. O alienante deve
ser citado. E um direito que a lei lhe confere.

Deixou de cogitar, entretanto, a lei. da realidade
de que esse direito, como se observou. está sujeito ao
prazo prescricional do art. 177 do Código CiviI: Assim,
após o decurso do prazo de vinte anos, da data da
alienação, desprovido do direito, pela prescrição, não
terá também o transmitente ação para arguir o que
quer que seja em Juízo, relativamente ao imóvel ven
dido.

Nessas condições, sua citação judicial mio tem qual
quer sentido. Constitui, mesmo. verdadeiro contra-sen
so.

Sanando a omissão legal. a emenda ora apresentada.
sobre disciplinar uma questão que tem sido crucial no
mundo jurídico, trará ainda ao Juízo e à economia pro
cessual o grande benefício do desafogo em relação a
grande número de citações descahidas. desnecessárias.
perfeitamente dispensáveis, à luz do bom senso e da
coerência que devem informar superiormente a codifi
cação positiva no Direito pãtrio.

Urgente e necessária, pois, a complementação legisla
tiva. Ela prestará importante serviço à nossa Justiça,
razão pela qual, propondo-a, permito-me contar com
sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989. - Depu
tado Sólon Borges dos Reis.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇ/fo DAS
COMISSÔES PERMANENTES

LEI N" 6.015,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.

TÍTULO V
Do Registro de Imõ"eis

CAPÍTULO III
Do Processo de Registro

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 213. A requerimento do interessado, poderá
ser retificado o erro constante do registro desde que
tal retificação não' acarrete prejuízo a terceiro.

§ 2,' Se da retificação resultar alteração da descrição
das divisas ou da área do imóvel, serão citados, para
se manifestarem sobre o requerimento, em dez dias.
todos os confrontantes e o alienante ou seus sucessores,

TÍTULO III

Da Prescrição

CÓDIGO CIVIL

LEI N" 3.071,
DE I' DE JANEIRO DE 1916

CAPÍTULO IV
Dos Prazos da Prescrição

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinaria
mente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes
e entre ausentes em quinze, contados da data cm que
poderiam ter sido propostas.

PROJETO DE LEI
N° 4.440, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)

Concede aos estudantes desconto no preço das
passagens da Rede Ferroviária Federal S. A.
(Às Comissóes de Constituição e Jus'tiça e Redação
(ADM); e de Transporte - Art. 24. lI)

O Congresso Nacional Decreta; .
Art. 1" A Rede Ferroviária Federal SfA concederá

aos estudantes descontos de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor das passagens.

Parágrafo único. Para concessão do benefício os es
tudantes deverão apresentar certidão de matrícula expe
dida pelo respectivo estabelecimento de ensino.

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

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

Justificação

Existem proposições que. em razão da complexidade
da matéria versada, exigem profundas explicações que
visam facilitar o seu entendimento e. ao mesmo tempo.
agilizar a sua tramitação.

Outras. contudo, independem dc extensa justificação
dadas a clareza cristalina de sua redação e a simplicidade
do objetivo a que se propõe alcançar.

O presente projeto de lei que ora submetemos à apre
ciação desta Cada se inclui dentre estas últimas. pois.
apenas sugere desconto de cinqüenta por cento sobre
o valor das passagens de trens da' Rede Ferroviária
Federal SIA aos estudantes em geral.

A medida. como se pode observar. não se caracteriza
nem mesmo pela originalidade. eis que existem inúme
ros precedentes similares.

De fato, as autoridades têm.sido sensíveis ao proble
ma de transportes de estudantes, concedendo-lhes des
contos no preço das passagens, principalmente de ôni
bus.

Se assim não fosse, milhares e milhares de estudantes
não teriam condições de freqüentar as aulas. O proble
ma, ironicamente, atinge .diretamente as camadas de
baixa renda que residem em cidades satélites ou bairros
afastados, longe dos locais onde se encontram os estabe
lecimentos de ensino.

O Preço atual das passagens dos transportes coletivos
e um fator que contribui de maneira decisiva para redu
zir ainda mais a minguada receita familiar dessa popu
lação que jli sofre os efeitos drástico da inflaçlío galo
pante que tem nos atligido nos últimos tempos.

Conto com o apoio dos nossos ilustres colegas. para
que este projeto se transforme em lei, tornando reali
dadc o desconto de cinqüenta por cento nas passagens

Dezembro de ~::::;::

da Rcde Ferroviária Federal a todos os estudantes que
dela se utilizam.

Sala das Sessões, aos - Deputado Paulo Zarzur.

PROJETO DE LEI
N~ 4.442, DE 1989
(Do Sr. José Teixeira)

Disciplina a aplicação do art. 7''', inciso VIII, da
Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n'.' 3.805, de 1'189.)

O Congresso Nacional decreta;
Ar!. 1" O pagamento do décimo terceiro salário a

que se refere o inciso VIII do artigo 7' da Constituição
será feito, ao aposentado, pelo valor integral da aposen
tadoria referente ao mês de dezembro.

Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3'.' Revogam-s~ as disposições em contrário.

Justificação

O inciso VIII do art. 7" da Constituição inclui cntrc
os direitos do trabalhador o "décimo terceiro salário
com basc na rcmuneração integral ou no valor da apo-
sentadoria". .

Ocorre qne o INPS vem calculando o valor do décimo
terceiro salário dos aposentados com base na média
anual dos proventos. Isto representa não só uma injus
tiça para com os aposentados, como principalmente
uma interpretação distorcida do dispositivo constitu
cional.

Cabe-Ilos, pois, uma medida que discipline definitiva
mente a aplicação do dispositivo constitncional.

Sala das Sessões. de dezembro de 1989. -
Dcputado Federal José Teixeira.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA
REPlrBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO Ir
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos c
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

VIU - décimo terceiro salário com base na remune
raçáo integral ou no valor da aposentadoria:

PROJETO DE LEI
N? 4.443, DE 1989

(Do Sr. Gerson Marcondes)

Define os Crimes Previdenciários, fixa penas e
medidas acanteladoras dos interesses fazendários
e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação
-art. 24. n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'" Constituem crime contra os serviços c patri

mónio da Previdência Social. os tipificados no artigo
7", e incisos da presente lei, sujeitando os infratores
às disposições estabelecidas nestc diploma. cumulativa
ou subsidiariamente aplicáveis as normas penais. sub,·
tantivas e adjetivas, em vigor.

Art. 2" Os acusados da prática dos delitos contra
a Previdência Social ficam impedidos. enquanto pen
dente o processo respectivo, de exercer cargos eíou
funções. ptiblicos e privados diretamente correlaciona
dos ou pertinentes à área de saúde e Previdência Social.

Art. 3" Os crimes contra a Previdência Social são
inafiançáveis. sendo também obrigatória a decretação
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de pnsao preventiva de seus agentes. até O término
da correspondente instrução criminal.

Art. 4" Os bens pertencentes aos acusados da prá
tica dos crimes enunciados nesta lei, ficam sujeitos a
seqüestro e bem assim a perdimento em favor da Fazen
da Pública, mediante sentença judicial, quando se evi
dencie que sua origem deflui dos danos que os ilícitos
respectivos tenham causado aos cofres da Previdência
Social

Parágrafo único. O seqüestro a que se refere oca·
put, será requerido ao juiz do processo criminal respec
tivo, pelo órgão do ministério público, ou por qualquer
do povo, c o indeferimento da medida sujeita a sentença
correspondente a duplo grau de jurisdição.

Art. 5" Tanto que constatado o envolvimento de
estabelecimento hospitalar privado em delito contra a
Previdência Social. o juiz. a quem compctir o julga
mento criminal dos agentes, poderá decretar interven
ção no nosocômio, visando a normalização dos serviços
respectivos e sua continuidade, na pendência do pro
cesso criminal.

Parágrafo único. A dcsignação do interventor cabe
rá ao Magistrado, ouvido a respeito o ministérit; pú
blico.

Art. 6' O interventor designado, desempenhará to
das as funções e encargos de gerenciamento do hospital
ou estabelecimento submetido à intervenção, ficando
também sujeito, na hipótese da prática de ato omissivo
ou comissivo ilícito, a dano da Fazenda Pública, ao
seqüestro e perdimento de bens, sem prejuízos das cor
respondentes sanções penais que lhc scjam aplicávcis.

Art. 7" São crimes contra a Previdência Social:
I - omitir ou recusar socorro a segurado da Previ

dência Social ou a qualquer paciente carente. em face
a qualquer emergência médico-hospitalar;

Pena de um (l) a três (3) anos de detenção, sem
prejuízo de pena aplicável ao agente, sc da omissão
resultar a morte ou lesão permanente do paciente.

II - simular procedimento preventivo, curativo ou
terapêutico, visando a obtenção de crédito ilícito contra
a Previdência Social:

Pena de um (1) a cinco (5) anos de reclusão, reduzida
à metade na hipótese de tentativa.

IH - falsificar documentos, guias. fichas de atendi
mento ambulatorial, boletins hospitalares ou qualquer
outro documento hábil ao processamento de créditos
fraudulentos, perante a Previdência Social. por qual
quer de seus organismos:

Pena de dois (2) a oito (8) anos de reclusão, e multa
de l.000 até lO.OOO BTN.

IV - atestar o funcionário ou servidor público em
favor da organização ou estabelecimento hospitalar pri
vado. a pertinência ou legitimidade de documento hábil
ao recebimento de crédito fraudulento. ou resultante
de fraude previdenciária de que o agente participe ou
de que, consoante senso comum, deva ter conhecimen
to, em face a sua condição funcional:

Pena de dois (2) a oito (8) anos de reclusão. e perda
do cargo ou função pública.

V -liberar, ordenar a liberação, na condição de ocu
pante de cargo ou funçáo de chefia ou direção técnica,
do recebimento de crédito contra os cofres previden
ciários, que por sua natureza, montante, origem e quali
dade, presuma-se fraudulento:

Pena de dois (2) a oito (8) anos de reclusão. e multa
de l.000 até 10.000 BTN.

VI - formar quadrilha, visando fraudar créditos con
tra os cofres da Previdência Social, pela prática omissiva
ou comissiva de atos objetivando a tal fim.

Pena de um (I) a cinco (5) anos de reclusão, aplicada
cumulativamente com as sanções cominadas ao corres
pondente ilícito previdenciário.

VII - atestar o médico falsamente, fato clínico ou
patológico inexistente, visando a induzir em erro os
órgãos da Previdência Social. a dano dos seus cofres.

Pena de um (1) a cinco (5) anos de reclusão c multa
de 100 a 1.000 BTN, sem prejuízo das sanções comi
nadas ao correspondente ilícito previdenciário.

Art. 8" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Dentre os crimes do "colarinho branco". talvez ne
nhum outro seja mais nocivo c repelente à sociedade
do que o que se materializa com a fraude contra os

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

cofres da Previdência Social. na área da assistência mé
dica.

Com efeito, tais detalhes se revestem de tipicidade
cruel. emergente do fato de que o dano patrimunial
correspondente. percute diretamente sobre a miséria
do nosso povo, o qual, além de suprir, com suas sofridas
contribuições materiais, à impontualidade e à falta de
pagamento do Governo da União, à constituição regular
dos recursos atuariais destinados à Assistência Médico
Previdenciária. ainda prejudica, deseganadamente a
qualidade c eficácia desses serviços, indispensáveis fi
saúde do povo, mas. desgraçadamente, comprometidos
pelas constantes e renovadas sangrias, aplicadas pelos
fraudadores dos cofres previdenciários aos seus já insu
ficientes recursos.

Mês a mês, repetem-se, na imprensa nacional, as
narrativas de fraudes contra o património da Previdên
cia Social, em todo o Brasil, pontificando. sempre. a
ação solerte das quadrilhas organizadas, que quase sem
pre.levam a melhorsohre a fiscalização governamental.
administrativa e até mesmo policial.

Ainda há pouco, em Guarulhos. no Estado de São
Paulo. o Diretor-Técnico do SUDS local mais dois dire
tures de um hospital privado. furam presos em tlagrante
pela Polícia Federal, quando, constituídos em quadri
lha. falsificavam Guias de Atendimento Ambulatorial,
visando o recebimento à Previdência, de contas extraí
das em nome de pacientes inexistentes, retirados do
Catãlogo Telefônico local. O crime era praticado no
interiur da repartiçãu, e mais de quatorze funcionários
do Hospital Vital Brasil, de Guarulhos, tinham por en
cargo "fabricar" as contas fraudulentas, que, em segui
da eram pagas pelo SUDS, à "boca do cofre", valendo
milhões de cruzados.

Presos em tlagrante, os meliantes foram logo afiança
dos pela Justiça, e já reassumiram suas funções. para
continuar tranqüilamente, à fraudar os cofres do SUDS
e à economia dos segurados da Previdência Social.

Ora. Sr. Presidente c Srs. Deputados urge reformular
o instrumental jurídico de combate ao crime organi
zado, que grassa na área da Previdência Social. notada
mente de sua assistência médica.

É preciso que a lei scja bastante rigorosa. c não deixe
margem à interpretações benevolentes, que apenas de
monstram a impunidade dos famigerados "colarinhos
brancos". que, com seus hábeis e caros advogados. fi
cam acima c à margem, das puniçõesO

É preciso punir, com eficiência c rigor exemplares.
para demonstrar aos fraudadores dos cofres previden
ciários que os poderes públicos e o povo brasileiro.
irão ás últimas conseqüências. para impedir que roube
e fraude aos mais elementares e comezinhos direitos.
assegurados pela nossa Carta de Princípios, dentre os
quais se contém os da assistência médica da Previdência
Social.

Vamos colocar essa gente na cadeia, antes que o
povo. a eles e a outros enforque ou fuzile. no desespero
e no desamparo de sua impotência miserável e desenga
nada, injusta e desumana.

É a justificação que faço ao prescntc projeto de lei.
Sala das Sessões, - Gerson Marcondes, Deputado

Federal.

PROJETO DE LEI
N' 4.445, DE 1989
(Do Sr. Samir Achôa)

Destina recursos para a recnperação de rodovias
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição c Justiça c Reda
çáo (ADM); de Finanças (ADM); ede Transportes
- Ar!. 24. 11) c,

O Congresso Nacional decreta;
Ar!. 1'" É destinado. ao Ministério dos Transportes,

um por cento (I %) do orçamento da União, para aplica
ção exclusiva em recuperação de rodovias.

Art. 2" Nas rodovias, devidamente recuperadas,
serão instalados, a cada cem (100) quilômetros, postos
para cobrança de pedágio.

Parágrafo único. A receita provenientc da cobrança
de pedágio será canalizada para a manutenção das rodo
vias, bem como para a instalação de postos de socorro,
com veículos devidamente equipados para atendimento
médico de urgência e para transporte de vítimas.
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Ar!. 3'" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se a Lei n" 7.712 de 22-12-R8 que
instituiu o selo pedágio c as disposições em contrário.

Justificação

Ninguém, no País, desconhece o estado lastimável
em que se encontram as rodovias federais. pois. aqueles
que não são usuários. certamente tomaram conheci
mento do assunto através de inúmeras reportagens vei
culadas ultimamente pelas emissoras de televisão.

O Governo, responsável direto pelo caos reinante,
justifica-se. sempre, com a alegação de que faltam ver
has para esse fim,

A falta de iniciativa para resolver o problema traz
conseqüências negativas que vao desde o enorme pre
juizo com o atras,' ou impossibilidade total de escoa
mento da produção, ao aumento assustador dos índiccs
de acidente. a grande maioria com vítimas fatais.

Na verdade. o problema é bem mais complexo do
que pensam as autoridades do setor e não se resume
apenas na falta de recursos para a recuperação das rodo
vias. A maior falha. a nosso ver, tem sido sempre a
falta de planejamento, ou seja, de nada adianta a recu
peração se não houver providências concomitantes pre
vcndo verbas para um serviço permanente de conser
vação dessas rodovias.

As principais estradas estaduais de São Paulo ufere
cem uma diferença gritante. em termos de conservação,
se comparadas às federais. E a razão para o excelente
estado que apresentam é simplesmente a existência de
recursos suficicntes para sua conscrvação, gerados pela
cobrança de pedágio.

Entáo, porque não seguir esse exemplo do Estado
de São Paulo instalando-se postos de ped1igio também
nas rodovias federais'!

O presente projeto de lei. que ora estamos subme
tendo à apreciação desta Casa. propõe solução global
para o problema, tanto de recuperação, quanto de con
servação das rodovias fcderais. Ele destina um por cento
do orçamento da União. ao Ministério dos Transportes,
determinando que tal montante seja aplicado exclusiva
mente na recuperação das rodovias. E vai mais além
do projetado. estabelecendo que, recuperadas, as rodo
vias terão instalados, a cada cem quilômetros, postos
de pedágio cuja receita será destinada à própria manu
tenção, bem como à instalação de postos de socorro.
com veículos devidamente equipados para atendimento
médico de urgência e para transportc de vítimas.

O uso do 5êlo pedágio não propiciou a receita dese
jada. bem como na prática não funcionou. pois lima
greve dos guardas rodoviários, desmontou todo o esque
ma de cobrança de sêlo pedãgio que no final nada resul
tou, pois a fiscalização é totalmente falha. e nada trouxe
de proveito para o usuário das rodovias.

A prática tem demonstrado que o usuário não recla
ma quando paga um preço justo para trafegar por uma
rodovia que lhe uferece total segurança.

Assim sendo, temos a certeza de que a presente pro
posição, pelos enormes benefícios que tratá. receberá
a melhor das acolhidas por parte de nossos ilustres pa
res.

Sala das Comissões, - Deputado Samir Achôa.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

LEI N'7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias
Federais e dá outras providências.

O Presidente da República. Faço saber ql;!e,,2 Con
Façõ sa-ber que o Congresso Nacional decreta c eu

sanciono a seguinte lei:
- Art. I" Esta lei disciplina a cobrança de pedágio
pela utilização de rodovidas federais, pontes e obras
de arte especiais que as integram.

Art. 2" Contribuinte do pedágio é o usuário de ro
dovia fedcral sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).

Art. 3" O montante calculado para ser arrecadado
com o pedágio não poderá ultrapassar ao necessário
para conservar as rodovias federais. tendo em vista o
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desgaste que os veículos automotores. utilizados no tn1
fego, nelas provocam, bem como à adequação dessas
rodovias às necessidades de segurança do trânsito.

Parágrafo único. Fica aprovada a tabela anexa de
valores de pedágio, para o exercício de 1989. que será
anualmente ajustada na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 4" A forma de cobrança será disciplinada em
regulamento da presente lei, nos termos do inciso IV
do art. 84 da Constituição.

Parágrafo único. 05 postos vendedores de combus
tíveis poderão ser utilizados como pontos de venda dos
b!1hetes de pedágio.

Art. 5" Quando o veíc410 for encontrado trafegan
do em rodovia federal sem o comprovante do paga
mento do pedágio ou fora do período de tolerância
de três dias de sua validade. o usuário sujeitar-se-à
ao recolhimento de seu valor. acrescido de multa equi
valente a 100% (cem por cento), calculada sobre o valor
atualizados.

~ I" ~ O disposto neste artigo não será aplicável em
trecho de rodovia federal que se encontre sob jurisdição
do Estado ou do Município. ou em trecho situado no
perímetro urbano do Município onde o veículo esteja
licenciado.

§ 2'? (Vetado).

Art. 6" O produto da arrecadação somente poderá
ser aplicado no custeio de despesas com a execução
dos serviços de que trata o art. 3" supra, previstos nos
orçamentos anuais ou em créditos adicionais.

§ I' No exercício de 1989 e até o montante dispo
nível. a aplicação atenderá aos seguintes programas:

- Conservação .
22%

- Restauração/Melhoramento ....
50%

- Adequação de capacidade
20%

- Operação do Sistema ..
8%

§ 2" Em qualquer hipótese. é vedada a aplicação
dos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.

Art. 7' A implantação, pclo Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nes
ta Lei, implicará suspensão do atualmente exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodovias
federais.

Art. 8" Os recursos provenientes do pedágio serão
recolhidos através do Tesouro Nacional. como receita
orçamentária da União. nos termos do Decreto-Lei n"
1.755, de 31 de dezembro de 1979.

Art. 9" O Poder Executivo baixará as normas que
se façam necessárias à execução desta lei.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988; 167' da Indepen

dência e 100'-' da República. - JOSÉ SARNEY - José
Reinaldo Carneiro Tavares.

LEI N" 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Parte vetada pelo Presidente da República e mantida
pelo Congresso Nacional, do Projeto de que se transfor
mou na Lei n" 7.712, de 22dc dezembro de 1988, que
"dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias Fe
derais e dá outras providências', na parte referente ao
parágrafo 2' do art. 5"

O Presidente do Senado Federal, faço saber que o
Congresso Nacional manteve, e eu, Nelson Carneiro,
Presidente do Senado Fcderal. nos t~rmos do § 7' do
art. 66 da Constituição Federal, promulgo a seguinte
parte da Lei n'" 7.712. de 22 de dezembro de 1988:

"Art. 5" ..
§ 2" Ato do Ministro dos Transportes. em 60

dias, definirá os trechos considerados urbanos em
cada Estado. para efeito do disposto neste artigo ...

Senado Federal. 12 de abril de 1989. - Nelson Car
neiro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N° 4.453, DE 1989
(Do Sr. Nilson Gibson)

Efetiva advogados da Assistência Judiciária Gra
tuita na Defensoria Pública da Justiça Federal.

(Á Comissáo de Constituição c Justiça e Redação
-Art. 24. 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os advogados que se achavam no exercício

de suas funções profissionais na Assistência Judiciária
Gratuita na Justiça Federal. no momento da promul
gação da Constituição da República Federativa do Bra
sil de 1988. ficam efetivados. independentemente dc
concurso. na Defensoria PúJjlica da mesma Justiça, cria
da pelo art. 134 da atual Constituição.

Parágrafo único. Os advogados que forem efetivados,
contando com mais de cinco anos de exercício de sua
atividade profissional na Assistência Judiciária Gratui
ta, devidamente comprovados. terão direito a iniciar
sua carreira com o dobro do ordenado que vier a ser
fixado para o início da carreira dos servidores dessa
categoria.

Art. 3',' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Justificação

Há vários anos. vêm os advogados sendo nomeados
pelos juízes, com base no art. 87, inciso XI, da Lei
n"4.215/63 (Estatuto da OAB) a prestar, gratuitamente.
serviços profissionais aos necessitados. Mais recente
mente. o Conselho da Justiça Federal, através de seu
Provimento n" 210, sentindo a injustiça de impor a tais
profissionais a obrigação de atender à sua convocação
para a prestação de serviços gratuitos. estabeleceu uma
espécie de gratificação, de todo irrisória, senão aviltan
te, para os advogados nomeados pelos juízes federais,
a fim de funcionarem em processos como patronos
dativos de pessoas carentes, envolvidas em processos
judiciais. em matéria de direito penal, civil. trabalhista.
etc.

Para não recuar muito no tempo e no espaço. basta
mencionar que essa era a situação algo humilhante dos
advogados de que se valia o Governo para justificar
sua ação social em favor da pobreza com o sacrifício
dos profissionais do direito, cujos serviços têm sido pres
tados com irresponsável competência, abnegação e
amor ao próximo.

Agora, diante da disposição constitucional que lhes
abre a perspectiva de efetivação no serviço público.
nada mais justo aos advogados do quc pleitearem ser
aproveitadas, sem concurso, pois. como bem acentuou
a justificativa de projeto de lei neste sentido, já apresen
tado e aprovado na Assembléia Legislativa de Pernam
buco, para a efetivação dos advogados que vêm traba
lhando na Assistência Judiciária Gratuita na Justiça Co
mum. em diversas áreas do Direito, "já se encontra
respaldada no chamado direito adquirido. e submetê-los
a concurso público para exercerem a função que já
exercem com sabedoria e conhecimento de prática, seria
um ato de injustiça. desamor e desrespeito."

Melhor ainda se se atentar para o disposto nos arts.
19 e 22 das Disposições Constitucionais Transitórias.
tendo em vista que, quando o primeiro dispositivo consi
dera tais advogados "estáveis no serviço público', o
segundo estabelece que "É assegurado aos defensores
públicos investidos na função até a data de instalação
da Assembléia Nacional Constituinte o direito de opção
pela carreira, com observância das garantias e vedações
previstas no art. 134. § único. da Constituição'.

Sala das Sessôes. 29 de novembro de 1989. - Depu
tado Nilson Gibson.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes

Dezembro de 1989

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO III
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 1.14. A Defensoria Pública e instituição essen
cial à função jurisdicional do Estado. incumbindo-lhe
a orientação jurídica e a defesa. em todos os graus,
dos necessitados. na forma do art. 5'" LXXIV. -

Parágrafo único. Lei complementar organizará a
Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e
dos Territórios e prescrevera normas gerais para sua
organização nos Estados em cargos de carreira. provi
dos. na classe inicial mediante concurso público de pro
vas a titulos assegurada a seus integrantes a garantia
da inamovibilidade e vedado exercício da advocacia fora
das atribuições institucionais.

ATO DAS DISPOSlÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 19. Os servidores públicos civis da União dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da admi
nistração direta. autárquica c das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição.
há pelo mcnos cinco anos continoados c que não tenham
sido admitidos pela forma regulada no art. 37. da Cons
tituição são considerados estáveis no serviço público.

§ 1" O tempo de serviço dos servidores referidos
neste artigo será contado como título quando se subme
terem a concurso para fins de efetivação, na forma da
lei.

§ 2" O disposto neste artigo não se aplica aos ocu
pantes de cargos, funçôes e empregos de confiança ou
em comissão. nem aos que a lei declare de livre exone
ração cujo tempo de serviço não será computado para
os fins do a*OO3 caput deste artigo. exceto se se tratar
de servidor.

§ 3" O disposto neste artigo não se aplica aos profes
sores de nivel superior nos termos da lei.
........................................................................

Art. 22. É assegurado aos defensores públicos in
vestidos na função. até a data de instalação da Assem
bléia Nacional Constituinte o direito de noção pela car
reira, com a observância das garantias e vedações pre
vistas no art. 134, parágrafo único, da Constituição.

LEI N" 4.215,
DE 27 DE ABRIL DE 1963

Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil.

. TiTuLO"li············ .

Do Exercício da Advocacia

.. ······CAPtTULO·iv .
Dos Deveres e Direitos

Art. 67. São deveres do advogado:

XI - prestar. gratuitamente, serviços profissionais
aos necessitados, no sentido da Lei. quando nomeado
pela Assistência Judiciária, pela ordem ou pelo juizo:

PROJETO DE LEI
N' 4.493, DE 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Altera a redação do caput do art. 25 da Lei n"
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 5.2940. de 1985.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O capnt do art. 25 da Lei n" 3.807, de 26

de agosto de 1960, passa a viger com a seguinte redaçáo:
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"Art. 25. Durante os quinze primeiros dias de
afastamento do trabalho, por motivo de doença,
incumbe à empresa pagar ao segurado o respectivo
salário, arcando esta, ainda, durante todo o tempo
da prestação do auxl1io-doença, com a obrigação
do pagamento da diferença entre o valor do bene
fício e o salário do empregado.

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

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em conformidade com o preceituado no capu! do
art. 25 da Lei Orgãnica da Previdência Social, durante
os quinze primeiros dias de afastamento do trabalho,
por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao
segurado o respectivo salário.

A partir do décimo-sexto dia, o trabalhador passa
a receber o auxílio-doença, que é substancialmente infe
rior ao salário percebido como empregado da empresa.

Cria-se, então, situação absurda: exatamente quando
o segurado mais necessita de seu salário, passa ele a
receber muito menos, embora tenha de arcar com des
pesas médicas c com a aquisição de medicamentos.

Por essa razão, alvitramos nova redação para o ques
tionado dispositivo da legislação previdenciária, estabe
lecendo que durante o período em que o segurado esti
ver enfermo, percebendo o benefício do auxl1io-doença,
incumbirá à empresa empregadora pagar a diferença
entre essa benesse e o seu sallírio habitual.

Em se tratando de medida de .justiça social. ternos
plena convicção de sua acolhida pelos ilustres membros
desta Casa.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989. - Depu
tado Geovani Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

LEI N" 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a Lei Orgãníca da Previdência So·
cial.

TÍTULO /lI
Das Prestações

CAPÍTULO II
Do anxílio·doença

Ar!. 25. Durante os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento do trabalho, por motivo de doença. incum
be à empresa pagar ao segurado o respectivo salário.

PROJETO DE LEI
N' 4.495, DE 1989
(Do SI. Valdir Colatto)

Dispõe sobre estabilidade de acidentado do traba
lho_
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 2.717, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' É assegurada estabilidade no emprego ao

trabalhador vítima de acidente do trabalho, seguido
de lesões graves e parCialmente mutilado quando o
INPS não lhe conceder aposentadoria.

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

Justiticação

Os claros objetivos da presente proposição consistem
em dar amparos aos acidentados do trabalho quando
vítimas de lesões graves e parcialmente mutilados não
obtém aposentadoria 'por invalidez pelo INPS.

O que ocorre, em tais hipóteses, é que mesmo quando
submetidos a um processo de reeducação ou reabili
taç.ão profissional não logram obter novo emprego que
lhes aSSl"gure a subsistência.

Demais disso. a grande maioria dos acidentes do tra
balho ocorre precisamente porque as empresas não ob-

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

servam nas suas instalações e equipamentos as normas
mínimas necessárias à segurança do trabalho.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989. - Depu
tado Valdir CoIatto.

PROJETO DE LEI
N' 4.508, DE 1989

(Do Sr. Francisco Amaral)

Dá nova redação e acrescenta parágrafo ao artigo
396 da Consolidação das Leis do Trabalho, assegu·
rando direito à mulher trabalhadora qne adota fi·
lho.

(Apense-§e ao Projeto de Lei n" 666, de 1983.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 396 da Consolidação das Leis do Tra

balho, acrescido de § 2", com renumeração do único
existente, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 396. Para amamentar ou cuidar do pró
prio filho, até que este complete 6 (seis) meses
de idade. a mulher terá direito. durante a jornada
de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia
hora cada um.
§ 1" ..
?&x
§ 2" À mulher que adotar filho em seus primeiros
dias de vida é concedido o mesmo direito previsto
neste artigo, contado o prazo dos descansos espe
ciais a partir do nascimcnto da criança.'

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

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

Justificação

Trata-se de repetição de projeto de minha autoria.
arquivado c cuja matéria envolve real interesse legis
lativo.

O que se quer com a medida aqui preconizada é
prestigiar, favorecer a mulher trabalhadora que adota
filho. assegurando-lhe, por tal procedimento, o direito
aos descansos especiais referidos no ar!. 396. CLT.

Com isto, cstar-se-á também estimulando a adoção
de crianças e, por via de conseqüência, contribuindo
para a diminuição do problema do menor abandonado
no País.

De ressaltar, por outro lado, que a regra do art.
396, embora fale em amamentar o próprio filho (e aqui
a estamos modificando para "amamentar ou cuidar do
próprio filho') visa, em primeiro lugar. a assistência
à criança em seus primeiros meses de vida, quando
mais precisa dos cuidados e da presença da mãe, até
mesmo corno condição de formação do caráter. E a
mãe adotiva tem e mesma condição da mãe verdadeira
para prestar tais cuidados e carinhos, se a tanto não
lhe obstar a lei.

Brasrlia, dezembro de 1989. -Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452,
de I' de maio de 1943

TiTULO II
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO UI
Da Proteção do Trabalho da Mulher

SEÇÁOV
Da Proteção à Maternidade

Art. 39l. Não constitui justo motivo para a rescisão
do contrato de trabalho da mulher o fato de haver con
traído matrimõnio ou de encontrar-se em estado de
gravidez.

Parágrafo único. Não serão permitidos em regula
mento de qualquer natureza, contratos coletivos ou in-
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dividuais de trabalho, restrições ao direito da mulher
ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gra
videz.

Art. 392. É proibido o trabalho da mulher grávida
no período de 4 (quatro) semanas antes e 8 (oito) sema
nas depois do parto.

§ l' Para os fins previstos neste artigo o início do
afastamento da empregada de seu trabalho será deter
minado por atestado médico nos termos do art. 375.
o qual deverá ser visado pela empresa.

§ 2" Em casos excepcionais, os períodos de repouso
antes e depois do parto poderão ser aumentados de
mais 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado mé
dico, na forma do § 1"

§ 3" .
§ 4" Em casos excepcionais. mediante atestado mé

dico, na forma do § 1", é permitido à mulher grávida
mudar de função.

Art. 393. Durante o período a que se refere o ar!.
392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando
variável. calculado de acordo com a média dos 6 (seis)
últimos meses de trabalho, bem como os direitos e van
tagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter
à função que anteriormente ocupava.

Art. 394. Mediantc atestado médico, à mulher grá
vida é facultado romper o compromisso resultante de
qualquer contrato de trabalho, desde que este seja pre
judicial à gestação.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452.
DE 1'" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO UI
Das Normas Especiais de Tutela

do Trabalho

·..············ .. ·········cAPf:rüiü·iii··..···· .. ····· ...... ·· ...
Da Proteção do Trabalho

da Mulher

SEÇÁOV
Da Proteção à Maternidade

Ar!. 396. Para amamentar o próprio filho, até que
este complete 6 (seis) meses de idade. a mulher terã
direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos
especiais de meia hora cada um.

Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do filho,
o período dc 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a crité
rio da autoridade competente.

PROJETO DE LEI
N' 4.514, DE 1989

(Do Sr. Átila Lira)

Dispõe sobre a criação de uma Escola Agrotécnica
Federal, com sede no Município de Regeneração,
Estado do Piauí.

(Às Comissões de Constituição c Justiça c Redação
(ADM); de Finanças (ADM); e de Educação, Cul
tura, Esporte e Turismo - ar!. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a criar

uma Escola Agrotécnica Federal, de nível médio, no
Município de Regeneração, Estado do Piauí.

Ar!. 2\' O estabelecimento de ensino de que trata
o art. 1" destina-se à formação de técnicos em agricultura
e técnicos em pecuária.

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua vigência.
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Art. 4" As despesas decorrentes da instalação e fun
cionamento da Escola Agrotécnica Federal de Regene
ração correrão por conta de dotações específica a serem
consignados na Orçamento da União para os exercícios
seguintes à aprovação da presente lei.

J ustilicação

O Município de Regeneração aprese~ta uma popu
lação residente de 16.066 habitantes. E o centro da
microrregião do médio Parnaíba. compreendendo oito
municípios. Tem predominãncia na economia municipal
a agricultura. a pecuária ~ a extração ve~et~1. .Entre
as principais cul turas destacam-sc as de Subslstencla que
são o milho, o feijão, o arroz e a mandioca, Na pecuária
predominam os caprinos, os suínos e bovinos.

O trabalho que o agricultor desenvolve no processo
de produção é intenso e muito difícil. A implantação
da Escola Técnica Agrícola vem apresentar um processo
de expressivo incremento na produção, em função de
uma' melhor qualificação de mão-de-obra, com a pre
sença de técnicos espedalifados con tribuindo para um
aperfeiçoamento das técnicas dos produtos cultivados.
Com relação à pecuária vém a propiciar um melhor
rebanho em função de uma nova técnica a utilizar.

A rede de ensino de 1" grau é atendida pelo município
e o Estado, o ensino de 2" grau é de responsabilidade
da CNEC com apoio do município. A Escola Técnica
Agrícola Federal vem contribuir para o Desenvolvi
mento Educacional da região, sobretudo na área da
Agricultura e Pecuária.
. Sala das Sessões 14 de dezembro de 1989. - Átila

Lira.

PROJETO DE LEI
N9 4,556, DE 1989

(Do Sr. Elias Murad e outros 11)

Dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda
de produtos derivados de tabaco, bebidas alcoólicas,
defensivos agrícolas, medicamentos e terapias, nos
termos do parágrafo 4' do artigo 220 da Constituição
Federal,

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.306, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É proibido ü uso de cigarros. cigarrilhas,

charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mígero, derivado ou não do tabaco, em recintos fecha
dos com escassa ventilação externa, ou arejados apenas
por sistema de ar condicionado.

§ 1" Incluem-se no disposto neste artigo. os recintos
coletivos de órgãos públicos, inst'llações, hospitais e
postos de saúde pública, salas de aula. bibliotecas públi
cas. salas de exibição de teatros, cinemas e sistemas
de transporte municipal. intermunicipal e estadual ou
locais coletivos de trabalho,

§ 2" Será reservado, na parte traseira de cada classe
das aeronaves e nos demais meios de transporte, quando
isto fortecllicamente possíVel, espaço destinado exclusi
vamente aos fumantes. sendo totalmente vedado fumar
nos trajetos de até 1 (uma) hora,

§ 3',· O espaço destinado aos fumantes a que se refe
re o § 2' será fisicamente separado do resto da aeronave
ou veículo de forma a evitar que a fumaça se espalhe.

Art. 2" A publicidade comercial dos produtos refe
ridos no art. 1" somente será permitida~ nas emissoras
de rádio e televisão. a partir das 21 (vinte e uma) horas
e proibida a partir das 6 (seis) horas da manhã.

§ I" A publicidade referida neste artigo nijo poderá
associar o uso dos produtos ao esporte olímpico ou
ao bom desempenho físico nem tampouco associai
idéias Ou imagens de' maior êxito ou sexualidade das
pessoas, insinuando aumento da virilidade ou femini
lidade e nem incentivará o consumo exagerado. nem
utilizará menores de 21 (vinte e um anos) de idade.

§ 2" Tal publicidade conterá. na televisão e no rá
dio, advertência sobre os malefícios do fumo, através
da frase "O Ministério da Saúde adverte: fumar é preju
dicial à saúde" .
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§ 3" Tal publicidade não poderá induzir ao consu
mo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes
ou estimulantes, que reduzam a tensão, a fadiga ou
qualquer outro efeito.

§ 4\' As embalagens, exceto as destinadas à expor
tação. 05 "posters", painéis ou cartazes. jornais, Tevist~s
que façam difusão ou propaganda dos pr?dutos refc:n 
dos no ar!. 1" conterão a mesma advertencla menciO
nada no § 2"

§ 5" A advertência de que trata o § 2" obedecerá
as normas estabelecidas no anexo desta Lei e poderá
ser mudada, a cada período de 3 (três) anos, pelo Minis
tério da Saúde, com base em comprovados critérios
científicos, sendo concedidos 120 (cento e vinte) dias
para a substituição do texto em vigência quanto à publi
cidade e 180 (cento e oitenta) dias quanto às emba
lagens.

Ar!. 3'.' As entidades com locais de trabalho coleti
vos abrangido pela proibição do art. I" deverão, em
casos especiais, prover "fumatórios" isolados e arejados
para os fumantes.

Art. 4" Poderão as entidades públicas ou privadas
proibir o uso de qualquer produto inflamável, em suas
instalações internas ou externas, ou em partes delas,
por motivo de segurança ou de saúde. tomando as provi
dências previstas no art. 3"

Art, 5" Considera-se, para efeitos desta Lei, bebida
alcoólica, as bebidas potáveis com teor alcóolico supe
rior a 13 (treze) graus Gay Lussac.

Art. 6" Somente será permitida, nas enüssoras de
rádio e televisão a publicidade comercial de bebidas
alcoólicas após as 21 (vinte e uma) horas e proibida
a partir das 6 (seis) horas da manhã.

Parágrafo único, A publicidade de que trata este
artigo não poderá ser associada aO esporte olímpico
ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer
atividade, à condução de qualquer tipo de veículo, à
promoção do cunsumo exagerado, nem utilizar-se de
menores de 21 (vinte e um) anos de idade.

Art. 7' As chamadas e caracterizações de patro
cínio dos produtos indicados nos artigos 1" e 5", para
eventos alheios à programação normal ou rotineira das
emissoras de rádio e televisão, poderão ser feitas. em
qualquer horário, desde que identificadas apenas com
a marca ou "slugan" do produto. sem recumendação
de seu consumo.

Parágrafo único, Nas condições do "caput", as cha
madas e caracterizações de, patrocínio dos produtos re
feridos no ar!. I' estarão liberadas da exigência do §
2' do art. 2".

Art. 80 Não se consiáera publicidade comercial, pa
ra efeito das restrições estabelecidas nesta Lei, a propa
ganda estática existente em estádios, trajes esportivos,
veículos de competição e locais similares.

Art. 9' Poderão os medicamentos amódinos e de
venda livre, assim classificados pelo órgão competente
do Ministério da Saúde, ser anunciados com as adver
tências quanto a seu abuso, conforme indicado pela
autoridade classificatória.

§ l' A publicidade dos medicamentos referidos nes
te artigo não poderá conter afirmações que não sejam
passíveis de comprovação científica, nem utilizará de
poimentos de profissional que não seja legalmente qua
lificado parà fazê-lo.

§ 2'.' Toda a publicidade de medicamentos conterá
obrigatoriamente advertência indicando que, a persis
tirem os siutomas, o médico deverá ser consultado.

§ 3" A publicidade dos medicamentos não poderá.
assim como expõe o § 3' do art. 2' induzir ao consumo,
'atribuindo aos produtos propriedades calmantes ou esti
mulantes. que reduzam a tensão, stress ou fadiga sem
comprovação científica.

Art. LO. Poderá a propaganda de medicamentos,
cuja venda cxij a receita médica. serfeita em publicações
especializadas destinadas aos profissionais e entidades'
da área da saúde e conterá, explicitamente, todas as
contra-indicações de uso do conhecimento do fabrican
te.

ArL 1L Aplica-se à publicidade de terapias as mes
mas normas relativas a medicamentos mencionados nes
ta lei.

Dezembro de 1989.

Art. 12. A propaganda de defensivos agrícolas que
contenham produtos de efeito tóxico. mediato ou ime
diato para o ser humano. deverá restringir-se a progra
mas e publicações dirigidas aos agricultores e pecua
ristas, contendo completa explicação sobre sua aplica
ção. precauções no emprego. consumo ou utilização,
segundo o que dispuser o órgão competente do Minis
tério da Agricultura,

§ I'! A propaganda de defensivos agrícolas dirigida
ao público em geral poderá ser liberada pelo Ministério
da Agricultura, quando este entender que a mensagem
e o produto não ameaçam, de qualquer modo, a saúde
de quem o aplique, nem de quem o consuma.

Art, 13. Aplicam-se aos infratores desta Lei. sem
prejuízo de outras penalidades já previstas na legislação
em vigor. as seguintes sanções:

I - advertência;
II - suspensão no veículo da 'divulgação da publici

dade. por prazo de até 30 (trinta) dias:
UI - apreensão do produto:
IV - obrigatoriedade de veiculação de retificação ou

esclarecimento para compensar propaganda distorcida
ou de má-fé:

V - multa de até 100 (cem) a 500 (quinhentas) vezes
o maior valor de referência vigente no País, cobrada
em dobro em caso de reincidência;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo
poderão ser aplicadas gradativamente e, na reinciden
cia, cumulativamente, a critério da autoridade compe
tente .

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação,

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário,
Sala das Sessões, . - DeputadoElias Murad

- Deputado Adbemar de Barros Filho - Deputado
Victor Faccioni - Deputada Benedita da Silva - Depu
tado João de Deus Antunes - Deputado Hélio Rosas
- DeputadoEraldo Trindade - Deputado Fausto Ro
cha - Deputado Antonio de Jesns - DeputadoDaso
Coimbra - DeputadoGeraldo Alckmin Filho - Depu
tado Edivaldo Holanda.

ANEXO

I - A advertência a ser transmitida pelas emissoras
de televisão. nos termos do § 1" do art. 2' desta Lei.
obedcccrá aos seguintes critérios:

a) o texto da \' frase e a l' letra de cada palavra
da frase seguinte serão escritos com letras maiúsculas:

b) será escrita em letras pretas. em duas linhas, sobre
um retângulo branco, com um filete preto interno emol
durando a advertência:

e) será aberta uma janela no vídeo com 4 (quatro)
segundos de duração;

d) será exibida na parte final do comercial:
e) as letras serão do padráo "Universo Medium",

corpo 34, conforme catálogo Renart de Fotocompo
sição:

f) o gabarito adotado é a cartela RTV original de
filmagem. no tamanho padrão 36,5 x 27 cm;

g) as cartelas de tamanho diferente serão proporcio
nalizadas:

II - A advertência para o rádio previsto no § I'" do
art. 2'" desta Lei corres1í!0nderá a um aviso, de inteira
responsabilidade da emissora, com 4 (quatro) segundos
de duração para cada 60 (sessenta) segundos de propa
ganda, a ser divulgado na mesma faixa horária da propa
ganda.

III - A publicidade em "posters", painéis ou carta
zes, jornais e revistas referidas no § 4' do art. 2',' obede
cerá aos seguintes requisitos; ...

a) o tcxto da I" frase e a I" letra de cada palavra
da frase seguinte da advertência ,erão escritos em letras
maiúsculas;

b) será escrita com letras pretas, em duas linhas. so
bre um retângulo branco. com um filete preto interno
emoldurando a advertência;

c) o padrão adotado para as letras será "Univers~

65 Dold", conforme. catálogo Renart de Fotocompo
sição. observadas as seguintes dimensões;
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Qualquer tamanho não especificado nos itens relacio
nados revistas c jornais. deverá ser proporcionalizado
tomando-se por base a definição para 1/4 de página.
A proporcionalização paracartazes e painéisdeverá ter
como base a área de 1.000 em'.

IV - A advertência para maços de cigarros, cartelas
de cigarrilhas, embalagens de charutos, embalagens de
fumo para cachimbo e para a confecção manual de cigar
ros. previstas no § 4' do art. 2' desta Lei, obedec.erá
às seguintes normas:

a) o texto da l' frase e a l' letra de cada palavra
da frase seguinte serão escritos em letras maiúsculas:

b) será escrita, em duas linhas. e as letras serão em
cores contrastantes com as base, de forma a assegurar
perfeita visibilidade;

c) deverá ser aposta em áreas preservadas de outras
informações que interfiram na sua visibilidade. inclusive
o selo: .

d) as letras seráo do padrão "Univers Normal", cor
po 9, conforme catálogo Renart de Fotocomposição.

Justificação

O ~ 4" do art. 220 da nova Constituição brasileira
estabelece que:

"Art. 220,

~ 4" A propaganda comercial de tabaco, bebi
das alcóolicas, agrotóxicos, medicamentos e tera
pias estará sujeita a restrições legais, nos termos,
do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sem
pre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso."

Os defensivos agrícolas, os medicamentos e as formas
de·tratamento físicos e mentais são conquistas modernas
indispensáveis ao ser humano e trouxeram à humani
dade a esperança da eliminação da fome, das doenças
c dos males que afligem a humanidade desde sempre,
A publicidade presta a essa causa inestimáveis serviços
e. no sistema da livre concorrência, é indispensável.
St\o conhecidos"entretanto, os efeitos maléficos colate
rais que o emprego indiscriminado.desses produtos po
dem causar a seus aplicadores e consumidores. Por isso,
entenderam por bem os parlamentares determinar que
a lei estabeleça restrições à publicidade desses produtos,

Quanto ao fumo. seja de produtos derivados ou não
do tabaco, nüo se conhecem benefícios. Pelo contrário,
seus malefícios físicos e provocadores de doenças mor
tais '<io hoje reconhecidos indiscutivelmente. Se não
é possí~el, nem conveniente torná-lo ilegal, seja pela
admLss~o plu.nssecular do seu uso, seja por não provocar
alteraçoes nocIvas no comportamento social ou intelec"
t.ual dos que o utilizam, é forçoso procurar reduzir-lhe
o emprego e advertir os usuários de seus malefícios.

Por esse motivo, os parlamentares também incluíram
ofumo entre os produtos que deveriam ter sua publici
dade su jeita a restrições, especialmente porque a formal
declaraçüo de ,sua ilegalidade criaria possivelmente mais

PROJETO DE LEI
N' 4.563, DE 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 911189

lo de passageiros com motor ciclo-diesel, para atividade
de táxi.

Art. 3' Os veículos de passageiros, com motor ci
elo-diesel, que forem adquiridos com características ex
pressas nessa lei, não poderão ser vendidos para execu
tarem outras atividades, que não a de táxi.

Parágrafo único. Os veículos só poderão ser aliena
do nesta condição após 5 (cinco anos) de uso.

ArL 4' Os veículos de passageiros; com motor ci"
elo-diesel, que forem adquiridos com as características'
expressas nesta lei, terão que ser COlocados obrigato
riamente no serviço de táxi, sob pena de apreensão.

Ar!. 5''Esta lei entrará em vigor na data de suá
publicação, revogada as disposições em contrário.

Justificação

A utilização do motor ciclo-diesel em automóveis de
passageiros, destinados a serviço de táxi representará
melhorescondíções de-trabalho aos motoristas.'

, O combustível diesel é. o máis- barato. Além disso,
o motor movido a diesel é mais econômico e apresenta
maior durabilidade, comparado ao movido a álcool,
que é o comumente utilizado pelos táxis.

Levando.se em conta o aspecto da economia, que
irá proporcionar à elasse melhor condição de vida. T"m
se a considerar' que nada menos de cinco milhões de
famílias, em todo país, dependem para s"u sustento,
dessa atividade.

Urge que os preços tanto do combustível como da
manutenção sejam menores, haja vista que o motor
atualmente mais utilizado, o movido a álcool, exige
freqüente assistência mecânica e reposição de peças,
tudo a preços crescentes, Os custos de manutenção e
de operação são superiores ao da féria, em face do
aumento, em curtos períodos, do preço do combustível
e das peças. .

Não se pode deixar de levar com conta, que a frota
de táxi cresce a cada dia para atender a crescente popu
lação, A frota crescente irá cada vez mais consumir
o álcool, que já está escasso, e que deverá faltar no
futuro; mesmo porque não se justifica destinar a maior
parte da área agricultável do país ao plantio de cana-se
açúcar, em detrimento do plantil para alimentação das
pessoas, - Plenário 14 de dezembro de 1989. - Mau.
rício Nasser, Deputado Federal.

Dispõe sobre, a pesqúisa e a lavra de recursos
minerais em terras indígenas, de qne tratam os arti
gos 176, § 1', e 231, § 3', da Constituição, e dá
ontras providências;

(Ap"nse-se ao Projeto de Lei n' 1.561, de 1989.)

O Congr"sso Nacional decreta: .
Art. l' A autorização de pesquisa e a concessão

de lavra de recursos minerais em terras indígenas depen
,derão de prévia autorização do Congresso Nacional e
somente serão atribuídos a empresas brasileiras de capi.
tal nacional, na forma desta lei, e obedecerão, no que
couber, ao Código de Mineração.

§ 1" Consideram-se terras indígenas, para os efeitos
desta lei, as tradicionalmente ocupadas pelos índiós,
as por eles habitadas em caráter permanente, as utiliza
das para suas atividades produtivas e as imprescindíveis
à preservaçáo dos recursos ambientais necessários' ao
seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.'

§ 2' Os órgãos e entidades competentes do Poder
Executivo celebrarão convênio para o levantamento
geológico nas terras indígenas, objetivando identificar
as potencialidades minerais e eleger as áreas passíveis
'de exploração.

§ 3" Será ouvido o Conselho de Defesa Nacional,
sempre que na forma do parágrafo anterior, a expIo
ração minerária deva efetivar-se em áreas indispensá
veis à segurança do território nacional, especialmente
na faixa de fronteira.

Art. 2' Os direitos para a realização dos trabalhos
de pesquisa e lavra em terras indígenas dependerão
de licitação e serão consubstanciados em alvarás a s"rem

PROJETO DE LEI
N' 4.561, DE 1989

(Do Sr. Maurício Nasser)

Autoriza o uso de motor ciclo diesel em veícnlos
"táxi" utilizado no transporte de passageiros.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.753, de 1989)

O Congresso Nacional decr"ta:
Art. 1" Os automóveis de exclusiva utilização como

"táxi". destinados ao transporte de passageiros, pode
rão ser equipados com motor cielo-diesel.

Parágrafo único. A autorização contida no'003 ca
put deste artigo é restríta aos veículos d~ passageiros
para táxi, vedada qualquer outra utilização: .

Art. 2' Os adquirentes, empresas e profissionais
autônomos de serviço de táxi, só poderão concretizar
a compra, desde que comprovada a d'estimição do veÍcu-

§ 4' A propaganda comercial de tabáco, bebidas
alcóolicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará .
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do
parágrafo anterior ~ e conterá, sempre que .necessário,
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

1988

TiTULO VIII
Da Ordem Social

..·······..·····"'····"'cAPf:rüi..ü'y····,·········..····......
Da Comunicação Social

Ar!. 220. A manifestação do pensam"nto, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituiçáo.

uma área para a atuação de criminosos, como a provo
cada pela conhecida "Lei Seca", nos Estados Unidos,
nas décadas de vinte e trinta,

Os produtos alcoólicos completam o elenco daqueles
sujeitos à propaganda com restrições. Aqui, as nuances
são evidentes: não há dúvida de que sua ingestão'mode
rada pode ser até mesmo estimulada. Ao que parece,
o álcool, em pequena quantidade, pode até ser benéfico
à saúde, diminuindo a formação das chamadas lipopro-

. teinas de alta densidade e contribuindo para reduzir
o risco do infarto do miocárdio. Além d{sSo, desde tem
pos imemoriais. o vinho acompanha o homem e, ainda

.hoje, é produto alimentício cotidiano erndiversos países
da Europa, geralmente sem prejuízo à saúde-, De outro
lado, o abuso do consumo de bebida forte,; destilada
acima de 40% em volume,tem constituído grave proble"
ma em quase todo o mundo. Assim, há que, desde
logo, distinguir-se a.bebida leve da bebida forte. . .

O projeto de lei quO' ora, apresentamos procura equili-'
brar todos esses aspectos. De um lado, por·considerar
que a publicidade é um fator ponderável, ao estímulo
do consumo, conseqüentemente da produção e da gera
ção dO' empregos. De outro, porque pode e deve ser
utilizada nos dois sentidos, quando promover a utiliza
ção abusiva de produtos necessários, mas de utilização.
perigosa. E, finalmente, quando conscientiza o cidadão
sobre os riscos do consumo de outros produtos.

Acreditamos que o presente projeto se situa dentro
do razoável e repres"nta ~ma importante conquista para
aqueles que são vítimas, indiretas ou inocentes, do uso
indiscriminado e abusivo dos produtos cuja publicidade
esta lei regulamenta. ' /'

Sala das Sessões. - DeputadoElfas Murad - Depu
tadoAdhemar de Barros Filho - DeputadoVidor Fac
cioni - DeputadaBenedita da Silva -'- DeputadoJoão
de Deus Antuues -DeputadoHélio Rosas - Deputa
doEraldo Trindade - DeputadoFausto Rocha - Depu
tadoAntonio de Jesns - Deputado Daso Coimbra 
Deputado Geraldo Alckimin Filho - Deputado Edi
valdo Holanda.
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expedidos pelo Ministêrio das Minas e Energia 
MME, em estrita eonsonância com os termos da autori
zação do Congresso Nacional e das demais exigências
desta lei.

Parágrafo Único. Os requerimentos de autorização
de pesquisa em terras indígenas, pendentes de decisão,
serão arquivados, assegurada aos respectivos interes
sados a devolução dos emolumentos que hajam sido
recolhidos.

Art. 3" O pedido de autorização para exploração
minerária em terras indígenas será encaminhado ao
Congresso Nacional instruído com os seguintes docu
mentos:

I -exposição de motivos dos Ministros do Interior
e das Minas e Energia:

II - realatório conclusivo da Funai, indicando, em
relação à comunidade afetada:

a) o resultado da consulta realizada, os meios e os
critérios utilizados nessa consulta, de forma a aquila
tar-se a representatividade da manifestação;

b) as medidas a serem adotadas visando a assegurar
a preservação dos recursos ambientais necessários ao
seu bem-estar;

c) os meios que serão empregados para garantir a
integridade física e cultural dos seus integrantes:

UI -'relatório do DNPM sobre a potencialidade mi
neral da área a ser explorada;

IV -relatório preliminar do Ibama sobre as condi
ções ambientais e meios de sua conservação e preser
vação;

V - parecer do Conselho de Defesa Nacional, na
hipótese prevista no § 3'. do art. l' desta lei.

Art. 4' Autorizada a exploração minerária, os Mi
nistros de Estado do Interior e das Minas e Energia
constituirão comissão de licitação integrada por repre
sentantes da Fundação Nacional do Indio (FUNAI),
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) e do Departamento Na
cional da Produção Mineral (DNPM).

§ l' A Comissão de Licitação de que trata este arti
go reger-se-á pelas normas que, observados os princí
pios do Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de
1986, serão estabelecidas em instruções dos Ministros
de Estado do Interior e das Minas e Energia.

§ 2" O edital d" licitação, além das exigências pre
vistas na'legislação aplicável, inidicará a obrigação da
empresa vencedora referente a:

I - apresentação de Licença Ambiental expedida pe
lo Ibama, relativa à pesquisa;

II - apresentação de Relatório do Impacto sobre o
Meio Ambiente (RIMA), aprovado pelo Ibama, rela
tivo à lavra;

III - observância das normas técnicas regulamenta
res de mineração;

IV - execução de projeto em benefício dos indíge
nas, elaborado pela Funai, a ser custeado com recursos
decorrentes da participação da comunidade afetada nos
resultados da lavra.

§ 3' A Comissão de Licitação poderá solicitar o pa
recer de especialistas, na área minerária, de proteção
ao índio e da preservação ambiental, côm objetivo de
identificar a proposta que melhor atender aos interesses
indígenas.

Art, 5" A empresa declarada vencedora da licitação
será chamada para celebração, com o DNPM, do res
pectivo contrato de expIração e outorga da autorização
de pesquisa,

Parágrafo único. A celebração do contrato e a ou
torga da autorização de que trata este artigo dependerão
da apresentação de licença Ambiental relativa à ativi
dade de pesquisa, devidamente expedida pelo Ibama.

Art. 6' Concluída a pesquisa e aprovado, pelo
DNPM, o relatório final dos trabalhos realizados, em
que fique viabilizado o aproveitamento técnico-econô
mico da jazida , O titular requererá a concessão de
lavra, na forma estabelecida na legislação pertinente.

Parágrafo único. A concessão de lavra de que trata
este artigo serã precedida da celebração de contrato
e dependerá da apresentação da Rima aprovado pelo
Ibama.

Art, 7" O contrato as que se refere o artigo anterior
estabelecerá, em suas c1ánsulas, as condições da explo
ração e de eventuais transferências dos diIeitos minerá
rios, as medidas de proteção aos índios e ao meio am
biente, a obrigatoriedade da recuperação ambiental.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a participaçào das comunidades indígenas afetadas no
produto da lavra, demais das estipulações usuais nos
instrumentos da espécie.

§ l' Os trabalhos de exploração serão suspensos,
a qualquer tempo. pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
oU pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), se cons
tatada a inobservância do Rima, ou prejuízo à vida
das comunidades indígenas, cientificando o DNPM.

§ 2' A suspensão da exploraçào na forma do pará
grafo anterior será comunicada à empresa interessada,
pelo lbama ou pela Funai, mediante notificação, na
qual serão indicados os prazos e as providências a serem
adotadas, sob pena de rescisão do eontrato e revogação
do título minerário.

Art. 8" As comunidades indígenas diretamente afe
tadas pela exploraçào dos recursos minerais existentes
em suas terras terão direito àparticipação nos resultados'
da lavra, em percentuais e serem definidos pelo DNPM.

§ l' A receita proveniente da participação será apli
cada em benefício das comunidades indígenas direta
mente envolvidas, conforme projeto previsto no item
IV, do § 2". do artigo 4', desta lei.

§ 29 O Ministério do Interior, através do órgão
compretente de assistência aos índios, representará os
interesses da União, como proprietário do solo, mas,
as indenizações c a renda devidas pela ocupaçào do
terreno reverterão em benefício dos índios e consti
tuirão fontes de renda indígena.

Art. 9" Esta lei entra emvigor na data de sua publi
cação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os artigos 20, parágrafo 10 "f". 44 e 45
da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO r
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta da do solo. para efeito
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.

§ 1" A pesquisa e a lavra de recursos minerais e
o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante
autorização on concessão da União, no interesse nacio
nal, por brasileiros ou empresa brasileira de capital na
cional, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desevolverem em
faixa de fronteira ou terras indígenas.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VIII
Dos Índios

Art. 231.. São reconhecidos aos índios sua organi
zação social. costnmes, línguas, crençaS e tradições e
os direitos originários sobre as terras que tradicional
mente ocupam, competindo à União demarcá-Ias, pro
teger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ J' O aproveitamento dos recurSQS hídricos, incluí
dos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ou
vidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
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DECRETO-LEI N" 2.300,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobre licitações e contratos da adminis
tração federal e dá outras providências.

LEI N" 6.00 l.
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Estatuto do Índio

TÍTULO III
Das Terras dos Índios

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 20, Em caráter excepcional e por qualquer dos
motivos adiante enunmerados, poderá a União intervir
se não houver solução alternativa, em área indígena
determinada a provideência por decreto do Presidente
da República.

§ I" A intervenção poderá ser decretada:

o para a exploração de riquezas do snbsolo de rele
vante interesse para a segurança e o desenvolvimento
nacional.

TÍTULO IV
Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena

Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena:
I - A população indígena do País, no tocante a bens

ou rendas pertecentes ou destinadas aos silvícolas. sem
discriminação de pessoas ou grupos tribais:

II - o grupo tribal ou comunidade indígena determi
nada, quando à posse e usufruto das terras por ele
exclusivamente ocupadas. ou a ele reservadas:

TIl - a comunidade indígena ou grupo tribal nomea.
do no título aquisitivo da propriedade, em relaç;jo aos
respectivos imóveis ou móveis.

Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas
áreas pertencentes aos índios. ou do dominio da União.
mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos
termos da legislação vigente, observado o disposto nesta
lei.

§ 1" O Ministério do Interior, através do órgão
compente de assistência aos índios, representará os inte
resses da União, como proprietária do solo, mas a parti
cipaçào no resultado da exploração. as indenizações
e a renda devida pela ocupação do terreno, reverterão
em benefício dos índios e constituirão fontes de renda
indígena.

§ 2' Na salvaguarda dos interesses do património
indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização
de pesquisa ou lavras, a terceiros nas posses trihoi,
estará condicionada a previa entendimento C~~ ~ 6:-;:::
de assistência ao índio.

MENSAGEM N° 9U,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do artigo 61 da Constituição F,.d~r"l

tenho a honra de submeter à elevadá deliberação ·i·:
Vossas Execelências, acompanhado de Exposição ·i·:
Motivos dos Senhores Ministros de Estado do I"i~,;."

das Minas e Energia e Chefe do Gabinete Militar·
Secretário-Geral da Secretaria de Assessoramento ~,

Defesa Nacional - SADEN, o anexo projeto de :.
que "dispõe sobre a pesquisa e a lavra de recursos mine
rais em terras indígenas, de que tratam os artigos j7h
§ 1", e 231, § 3", da Constituição, e dá outras pr;:;-,-i
dências".

Brasília, 13 de dezembro de 1989. - José Sarney,
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 84, DE 6 DE DE
ZEMBRO DE 1989, DOS SENHORES MINIS
TROS DE ESTADO DO INTERIOR, DAS
MINAS E ENERGIA E CHEFE DO GABI
NETE MILITAR E SECRETÁRIA-GERAL
DA SECRETÁRIA DE ASSESSORAMENTO
DA DEFESA NACIONAL-SADEN, JOÃO
ALVES FILHO, VICENTE CAVALCANTI
FILHO E RUBENS BAYMA DENYS.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

em anexo, projeto de lei que dispôe sobre a pesquisa
e a lavra de recursos minerais em terras indígenas con
forme disciplinam os artigos 176, § 1", e 231, § 3°, da
Constituição Federal.

2. A matéria objeto do projeto de lei ora encami
nhado consulta, principalmente, os interesses das comu
nidades indígenas que, à míngua de um necessário disci
plinamento legal, vem sofrendo a invasão de suas terras,
perdendo. as condições ecológicas do seu habitat, e,
ainda, sem qualquer participação nos resultados da ex
ploração das riquezas existentes nas áreas de que são
possuidores imemoriais.

3. A Constituição Federal, o seu artigo 231 contem
plou o aproveitamento de riquezas minerais, em áreas
indígenas desde que autorizado pelo Congresso Nacio
nal e ouvida a comunidade afetada..

4. Observados, rigorosamente, os dispositivos cons
titucionais, buscou-se, no projeto de que se trata, asse
gurar o bem-estar das comunidades afetadas pelas ativi
dades minerárias, prevendo-se, inclusive, que o leva
mento das potencialidades minerais em áreas indígenas
será efetivado através de órgãos fedeniis, em convênio
com a entidade de assistência aos silvícolas (art. 1',
§ 2').

5. Ademais das disposições voltadas para a garantia
dos direitos e do bem-estar das comunidades indígenas,
o projeto contempla a exigência de processo licitatório
para a concessão de direitos minerários, estabelece nor
mas sobre a preservação ambiental e dispõe sobre a
audiência do Conselho de Defesa Nacional, nas hipó
teses em que a área objeto da exploração de recursos
minerais esteja localizada em faixa de fronteira.

6. Essas, Senhor Presidente, as razões da presente
exposição e do projeto de lei que submetemos à decisão
final de Vossa Excelência.

Queira aceitar os protestos do nosso mais profundo
respeito. - João Alves Filho, Ministro de Estado do
Interior - Gen. Div. Rubens Bayma Denys, Ministro
Chefe do Gabinente Militar e Secretário-Geral da Sa
den/PR - Vicente Cavalcanti Fialho, Ministro de Esta
do das Minas e Energia.

Aviso n' 979 - SAPo
Em 13 de dezembro de 1989

A Sua Excelência O Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brastlia-DF.

Excc1entíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado do Interior, das Minas
e Energia e Chefe do Gabinete Militar e Sccrctário
Geral da Secretaria de Assessoramento da Defesa Na
cional-SADEN, relativa a projeto de lei que "dispõe
sobre a pesquisa e a lavra de recursos minerais em
terras indígenas, de que tratam os artigos 176, § 1",
e 231, § 3,', da Constituição, e dá outras providências".

Aproveito a oportonidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração,
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe. do Gabiuete
Civil.

PROJETO DE LEI
N- 4.565, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS 142189

Altera a redação do art. 40 da Lei n' 7.244, de
7 de novembro de 1984.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação
_ Art. 24, II, (Apense-se a este o Projeto de Lei
n" 3.758, de 1989)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 40 da Lei n" 7.244, de 7 de novembro

de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40. A execução da sentença será proces
sada no Juízo competente para o processo do co
nhecimento, aplicando-se as mormas do Código
de Processo Civil."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1989.. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS
COMISSÔESPERMANENTES

LEI N" 7.244, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984

Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juíza
do Especial de Pequenas Causas,

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

XIII
Da Sentença

A;~"4ii.··;";: ~~~~~çã~' d~' ~;~t~~~;' ~'~~á ~~~~~~~~d~ .~~
JUIzo ordinário competente,

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 142, DE 1989

Altera a redação do art. 40 da Lei n' 7.244, de
7 de novembro de 1984,

Apresentado pelo Senador Maurício Corrêa.
Lido no expediente da Sessão de 8-6-89 e publicado

no DCN (Seção TI) de 9-6-89. Despachado à Comissão
de Constituição. Justiça e Cidadania.

.Em 12-6-89, é aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis
para apresentação de emendas ao Projeto.

Em 1"-11-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n" 83/89, do Presidente da CCJ,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de
26-10-89. É aberto o prazo de 72 horas para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa.
para que o Projeto seja apreciado pelo Plenário. após
publicada a decisão da Comissão no Diário do Congresso
Nacional.

Em 6-12-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recurso previsto
no art. 91, § 4". do Regimento Interno. para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário. À Câmara dos
Deputados com o Ofício SM-N' 863, de 13-12-89.

SM/N" 863

Em 13 de dezembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
o projeto de Lei n" 142, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "altera a redação do art. 40 da lei
n"' 7.244. de 7 de novembro de 1984".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário.
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PROJETO DE LEI
N- 4.566, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS N" 240/89

Estabelece prazo de dois anos para que as fábricas
àe alimentos adotem a técnica de costura eletrônica
no acondicionamento de enlatados e determina a
impressão, no rótulo ou na parte externa da embala
gem, do número de lote, da data de fabricação e
da validade do alimento acondicionado.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça c Redação
(ADM); de Defesa do Consumidor e Meio Am
biente; e de Economia, Indústria e Comércio 
art. 24. II)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As fábricas de alimentos enlatados são obri

gadas, no prazo máximo de dois anos, a substituirem
a técnica de soldagem de latas por liga de chumbo ou
estanho. pela técnica de costura eletrônica ou de resis
tência elétrica, Ou pela adoção de outro tipo de acondi
cionamento mais moderno e inócuo à saúde.

Art. 2'.' Todo alimento, acondicionado em qualquer
tipo de embalagem, deverá sair da fábrica com número
de lotc, data de fabricação e prazo de validade impressos
no rótulo ou na parte externa da embalagem. em tama
nho e local de fácil visualização pelo consumidor.

§ j" O prazo de validade será estabelecido pelo fa
bricante.

§ 2' As datas a que se refere este artigo devem
incluir dia, mês e ano. e serem notadas nesta seqüência.

§ 3' As fábricas de produtos alimentícios terão pra
zo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a adoção
desta providência.

Art. 3' O não cumprimento do disposto nos arts.
1'.' e 2", nos prazos estabelecidos, implicará na imediata
interdição do estabelecimento ou fábrica e na suspensão
da comercialização dos seus produtos, pelo órgão com
petente do Poder Executivo.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federcil, 13 de Dezembro de 191'9. -Senador

Nelson Carneiro, Presidente,

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 240. DE 1989

Estabelece pr'llzo de dois anos para que as fábricas
de alimentos adotem a técnica de costura eletrônica
no acondicionamento de enlatados e determina a
impressão, no rótulo ou na parte externa da embala
gem, do número de lote, da data d~ fahricação e
da validade do alimento acondicionado.

Apresentado pelo Senador Márcio Lacerda
Lido no Expediente da sessão de 28-1:-89, e publicado

no DCN (Seção 11) de 29-8-89.
Em 29-8-89, é distribuído à Comissão de Assuntos

Econômicos. para exame da matéria.
Em 17-jO-89. o Relator emite Parecer favorável ao

projeto e contrário à Emenda n" I, nos termos do substi
tutivo que apresenta, aprovado pela Comissão em vota
ção nominal por 12 (doze) votos. A matéria vai a turno
suplementar.

Em 26-10-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n'.' 30/89-CAE, comunicando a
aprovação da matéria na reunião de 17-10-89. É aberto
o prazo de 72 horas. para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário, após publicada a decisão
da Comissão no Diário do Congresso Nacional.

Em 6-12-89. a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recurso previsto
no art. 91, § 4", do Regimento Interns:" para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário. A Cãmara dos
Deputado com o Ofício SM/N" 865, de 13-12-89.
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Institui o Código Eleitoral

PARTE TERCEIRA
Do Alistamento

LEI N'" 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
(Texto consolidado)

TÍTULO I
Da Qualificação e Inscrição

(Do Senado Federal)
PLS N" 67/89 '

PROJETO DE LEI
N9 4.569, DE 1989
(Do Senado Federal)
, PLS/47J88

Dispõe sobre o envio regular de informações a
respeito da evolução política externa.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção (ADM); e de Relações Exteriores - art. 24,
11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Ministério das Relações Exteriores envia

rá ao Congresso Nacional, bimestralmente, informa
ções sobre a política externa e ação da diplomática brasi
leira.

Parágrafo único. As informações serão prestadas
mediante aviso do titular da pasta ao Presidente do
Scnadó Federal c sempre em grau de reserva.

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

Art. 3'·' Revogam-se as disposições em contnirio.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1989, -Senador

Nelson Carneiro, Presiderite.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N"67, DE 1989

Dispõe sobre o envio regular de informações a
respeito da evolução política externa.

.ApresS'ntado pelo Senador Itamar Franco.
Lido no Expediente da Sessão de 7-4-89 e publicado

no.DCN (Seção rI) de 8-4-89"
Em 15-5-89, é despachado à Comissão de Relações

Exteriores e Defesa Nacional.
Em 20-9-89, a Comissão aprova'Parecer do Senado

na forma de Substitutivo apresentado, por 11 votos fa
voráveis.

Em 24-10-89, o Projeto é aprovado em turno Suple
mentar.

Em 26-10-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n" 6/89. do Presidente da CRE,
comunicando a aprovação da matéria, na forma do
Substitutivo apresentado pelo Senador Hugo Napoleão.
É aberto o prazo de 72 horas para interposição de recur
so por um décimo da composição da Casa, para que
o projeto seja apreciado pelo Plenário, após publicada
a decisão da Comissão no Diário do Congresso Nacional,

Em 6- 12-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recurso previsto
no art. 91, § 4", do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário. À Câmara do~
Deputados com o Ofício SM-N' 866; de 13-12-89

SM/N" 866 Em 13 de dezembro de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
o Projeto de Lei n"67, de 1989, constante dos autógrafos
juntos, que "dispõe sobre o envio regular de informa
ções a respeito da evolução política externa".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI
N° 4.568, DE 1989

Dá nova redação ao parágrafo único do art. I"
do Decreto-Lei n° 1.850, de 15 de janeiro de 1981.
ao art. 1', seu parágrafo único, e ao art, 3" do Decre
to-Lei n° 1.876, de 15 de julho de 1981, e ao §
4' do art. 3" e inciso 11 do art. 6' do Decreto·Lei
n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987.

CÁ Comissão de Constituiç1io e Ju,tiça e Redaçüo
- art. 24, TI.)

§ 2" O disposto nos incisos II e III do parágrafo
anterior não se aplica quando se tratar de transferência
de título eleitoral de servidor público civil, militar, au
tárquico, ou de membro de súa família, por motivo
de remoção ou transferência.

Art. 8" A transferência. do eleitor só será admiti"a
se satisfeitas as seguintes exigências:

I -entr.ada do requerimcnto no Cartório Eleitoral
do. novo domicílio até 100 (cem) dias antes da data
da eleição;. .
. 11 -,- transcu.IsO de, pelo menos l.(um) ano da inscri
ção anterior;

III -;- residência mínima de 3 (três). meses no novo.
domicílio, declarado, sob as penas da lei, pelo próprio
eleitor.

Parágrafo único. O disposto nos incisos II e IH deste
artigo não se aplica à transferência d,e;: título eleitoral
de servidor público civil, militar, autárquico, ou de
membro de sua.família, por motivo de remoção ou
transferência.

LET N" 6.996, DE 7. DE JUNHO DE 1982

Dispõe sobre a ntilização de processamento eletrô
nico de dados nos serviços eleitorais e dá outras
providências

§ l' A transferência só será admitida satisfeitas as
seguintes exigências:

I - entrada do requerimento no Cartório Eleitoral
do novo domicílio até 100 (cem) dias antes da data
da eleição:

II - transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da
inscrição primitiva:

III - residência mínima de 3 (três) meses no novo
domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada
por outros meios convincentes.

Dispõe sobre a transferência de título eleitoral.

Apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães.
Lido no expediente da Sessão de 27-9-89 e publicado

no DCN (Seção II) 28-9-89. Despachado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em 20-11-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n" 84/89, do Presidente da CCJ,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de
26-10-89. É aberto o prazo de 72 horas para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o projeto seja apreciado pelo Plenário, após
publicada a decisão da Comissão no Diário do Congresso
Nacional,

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 303, DE 1989

Em 6-12-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recurso previsto
no art. 91, § 4", do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário. À Câmara dos
Deputados com o Ofício SM-W 864, de 13-12-89
SM/N" 864

Em 13 de dezembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelênciaz,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos. nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n' 303, de 1989, constante dos autó
grafos juntos. que "dispõe sobre a transferência de títu
lo eleitoral".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência 05 protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário.

Em 13 de dezembro de 1989SM/N'S65

PROJETO DE LEI
N9 4,567, DE 1989

(Do Senado Federal)
PLS303/89

Dispõe sobte a transferência de títnlo eleitoral.
. (À Comissão de Constituição e Justiça e Redação
--'- art. 24, lI)

. (Apense-se o Projeto de Lei n' 3.322, de 1989'.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Acrescente-se um novo § 2' ao art. 55 da

Ll"in'4.737, de 15 de julho de 1965, com as modificações
posteriores, e altere-se, renumerando-o para § 3', o
seu atual· § 2", com a seguinte redação:

"Art. 55- .

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

afim de ser suhmetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
o Projeto de Lei n" 240, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "cstahelece prazo de dois anos para
que as fábricas de alimentos adotem a técnica de costura
eletrônica no acondicionamento de enlatados e deter
mina a impressão, no rótulo ou na parte cxterna da
embalagem, do número de lote, da data de fabricação
e da validade do alimento acondicionado".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
JVI

~ 2' A transferência do eleitor, de um Muni
cípio para outro do mesmo Estado, não será permi
tida no ano em que se realizem eleições municipais.

§ 3' O disposto nos itens II e III do § l' e
no § 2" deste artigo não se aplica à transferência
de título eleitoral de servidor público civil, militar
ou autárquico, ou de membro de sua famJ1ia sob
sua dependência econômica, que sejam obrigados
a mudança de residência, por motivo de remoção
ou de transferência funcional."

Art. 2' Esta lei entra em vigor um ano após a sua
publicação.

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 8' da Lei n' 6.996, de 7 de junho
de 1982.

Senado Federal, 13 de dezembro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CAPÍTULO II
Da Transferência

Art. 55. Em caso de mudança de domicl1io, cabe
ao eleitor requerer ao Juiz do novo domicílio sua trans
ferência, juntando o título anterior.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. I'! O parágrafo único do art. L" do Decreto-Lei

n" 1.850, de L5 de janeiro de 1981, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1" , ..
Parágrafo único. Consideram-se de interesse so

cial, para efeito da isenção de que trata este artigo,
os conjuntos habitacionais cujas unidades sejam
vendidas por preço não superior à importância cor
respondente a 40.000 Bônus do Tesouro Nacional
-BTN."

Art. 2" O art. L", seu parágrafo único. e o art. 3"
do Decreto-Lei n" 1.876, de L5 de julho de 1981. passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. I" Não será cobrado, do titular de domí
nio útil de bem imóvel da União, o foro que, em
cada exercício, não exccdcr o valor correspondente
a quinze Bônus do Tesouro Nacional- BTN.

Parágrafo único. Para os fins previstos neste ar
tigo, será considerado o valor de L (um) Bônus
do Tesouro Nacional - BTN, em janeiro do ano
em relação ao qual for devido o foro, desprezadas
as frações inferiores a NCz$ L,00 (um cruzado no
vo).

Art. 3" Considera-se dc interesse social, para
efeito da isenção de que trata o inciso II do artigo
anterior, a transferência de bem imóvel foreiro à
União, relativo à unidadc habitacional vendida por
preço não superior à importância correspondente
a40.000 (quarenta miL) Bônus do Tesouro Nacional
-BTN."

Art. 3" O § 4" do art. 3" e o inciso II do art. 6"
do Decreto-lei n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3"
...................................... , .

§ 4" - O recolhimento da diferença a meúor
t; a devolução da diferença a maior serão feitas
pelos respectivos valores monetariamente atuali
zados pelo índice de variação do Bônus do Tesouro
Nacional- BTN.

Art. 6"

II - na automática aplicação de multa mensal
em valor equivalcnte a 500 (quinhentos) Bônus
do Tesouro Nacional - BTN, para cada 1m' (um
metro quadrado) das ,\reas aterradas ou construí
das, que será cobrada em dobro. após trinta dias
da notificação, pelo correio ou por edital, se o
infrator não tiver removido o aterro e demolido
a construção. "

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 13 de dezembro de 1989. 

Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 1.850
DE 15 DE JANEIRO DE 1981

Isenta de laudêmio as transferências do domínio
útil de terrenos de Marinha, destinados à constrnção
de conjnntos habitacionais de interesse social.

Art. l" As transferências do domínio útil de terre
nos de Marinha e seus acrescidos, destinados à constru
ção de conjuntos habitacionais de interesse social, com
financiamento do Sistema Financeiro de H{lbitação
(SFH), ficam isentas do pagamento de laudêmio, quan
do o adquirente for pessoa jurídica vinculada ao mesmo
sistema ou primeiro comprador de unidade residencial,
erigida nos referidos terrcnos.

Parágrafo único. Consideram-se de interesse social,
para efeito da isenção de que trata este artigo, os con- .
juntos habitacionais cujas unidades sejam vendidas por
preço não superior à importância correspondente a

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

1.350 (mil trezentos e cinqüenta) Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional (ORTN).

DECRETO-LEI N" 1.876
DE 15 DE JULHO DE 1981

Dispensa do pagamento de foros e laudêmios os
titulares do domínio útil dos bens imóveis da União,
nos casos que especifica, e dá outras providências.

Art. l' Não será cobrado, do titular de domínio
útil de bem imóvel da União, o foro que, em cada
exercício, não cxceder ao valor correspondente a cinco
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
(ORTN).

P,arágr~fo único. Para os fins previstos neste artigo,
sera conSIderado o valor de uma Obrigação Reajustável
do Tesouro Nacional (ORTN), em janeiro do ano em
relação ao qual for devido o foro, desprczadas as frações
inferiores a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).

..................... . .
Art. 3" Considera-se de interesse social, p~~~'~f~'iÍ:o

da isenção de que trata o inciso 11 do artigo anterior,
a transferência de bem imóvel foreiro à União, relativo
a unidade habitacional vendida por preço não superior
à importância correspondente a 1.350 (mil trezentos
e cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional (ORTN).

DECRETO-LEI N" 2.398
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação
relativas a imóveis de propriedade da União e dá
outras providências.

Art. 3" Dependerá do prévio recolhimento do lau
dêmio, em quantia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do domínio pleno e das ben
feitorias, a transferência onerosa. entre vivos, do domi
nio útil de terreno da União ou de direitos sobre benfei
toria neles construídas, bem assim a cessão de direito
a eles relativos.

§ 4'1 O recolhimento da dife.rença a menor e a devo
lução da difereuça a maior serão feitas pelos respectivos
valores monetariamente atualizados pelo índice de va
riação de uma Obrigação do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 6" A realização de aterros para a formação
de acrescidos de Marinha ou nas marges de lagos, rios
e ilhas fluviais e lacustres de propriedade da União,
sem prévia autorização do órgão competente do Poder
Executivo, importará:

·.. ii·:.:.::·~·~·~~t~~~·ái;~~·~~ii~~~ã~·d~· multa mensal em
valor equivalente a 5 (cinco) Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), para cada 1m' (um metro quadrado)
das [íreas aterradas ou construídas. que será cobrada
em dobro, após 30 (trinta) dias da notificação, pelo
correio ou por edital, se o infrator não tiver removido
o aterro e demolido q construção.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N" 47, DE 1988
Dá nova redação ao parágrafo único do art. I'

do Decreto-Lei n' 1.850, de 15 de janeiro de 1981,
ao art. 1', seu parágrafo único, e ao art. 3' do Decre
to-Lei n' 1.876, de 15 de julho de 1981, e ao §
4" do art. 3' e inciso 11 do art. 6' do Decreto-Lei
n' 2.398, de 21 de dezembro de 1987.

Apresentado pelo Sendor Marco Maciel
Lido no expediente de sessão de 21-6-88 e publicado

no DCN (Seção lI) de 22-6-88.
Em 27-3-89, a Presidência comunica ao Plenário o

envio da matéria à CCJ, em face das novas disposições
constitucionais.

Em 23-11-89, é aprovado em turno suplementar.
Em 28-11-89, a Presidência comunica ao Plemírio o

recebimento do Ofício n" 86!89-CCJ, cç'municando que
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aquela Comissão aprovou o projeto. E aberto o prazo
de 72 horas, após a publicação da decisão da CCJ,
para interposição de recurso para que a matéria seja
discutida e votada pelo Plenário.

Em 6-12-89, a Presidência comunica ao Plenário
o término do prazo sem apresentação dc recurso pre
visto no art. 91. § 4", do Regimento Inte.roo, para que
a matéria seja apreciada pelo Plenário. A Cãmara dos
Deputados com o Ofício SM-n' 870. de 13-12-89.

SM/Nv 870
Em 13 de dezembro de 1989

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra· de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n"47. de 1988, constante dos autógrafos
juntos, que "dá· nova redação ao parágrafo único do
art. Lo do Decreto-Lei n' 1.850. de 15 de janeiro de
1981, ao art. 1", seu parãgrafo único, e ao art. 3' do
Decreto-Lei n" 1.876. de 15 de julho de 1981, e ao
§ 4" do art. 3' e inciso II do art. 6' do Decreto-lei
n" 2.398, de 21 de dezembro de 1987".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevadas estima e mais
distinta consideração. - Senhor Pompeu de Sousa, Pri
meiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N~ 4.570, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS 233/89

Regulamenta o art. 143, §§ 1'e 2'da Constituição,
que dispõem sobre a prestação de Serviço Alter
nativo ao Serviço Militar Obrigatório.

(Á Comissão de Constituição e Justiça e Redação
(ADM) - art. 24, Il)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Serviço Militar consiste no exercício de

atividaes de específicas, desempenhadas nas Forças Ar- .
madas - Marinha, Exército e Aeronáutica.

Art. 2' O Serviço Militar inicial tem por finalidade
a formação de reservas, destinadas a atender às necessi
dades de pessoal das Forças Armadas, IlO que se refere
aos encargos relacionados com a Defesa Nacional, em
caso de mobilização.

Art. 3' O Serviço Militar inicial é obrigatório a to
dos os brasileiros, nos termos da lei.

§ L'! Ao Estado-Maior das Fmças Armadas compe
te, na forma da leI e em coordenação com os Ministérios
Militares. atribuir Serviço Alternativo aos que, em tem
po de paz, após alistados, alegarem imperativo de cons
c!ência.. decorrente de crença religiosa, ou de convicção
fIlosohca ou política, para se eximirem de atividades
de caráter essencialmente militar.

§ 2,' Entende-se por Serviço Alternativo o exercício
de atividades de caráter administrativo. assistencial fi
Ia.ntrópico ou mesmo produtivo. em substituição às ~ti
vldades de caráter essencialmente militar.

§ 3" O Serviço Alternativo será prestado em organi
zações militares da ativa e em órgãos de formação de
reservas das Forças Armadas ou em órgãos subordi
nados aos Ministérios Civis, mediante convênios entre
estes e os Ministérios Militares, desde que haja interesse
recíproco e, também, sejam atendidas as aptidões do
convocado.

Art. 4" Ao final do período dc atividades previsto
no § 2" do art. 2", será conferido Certificado de Prestação
Alternattva ao Serviço Militar Obrigatório. com os mes
mos efeitos jurídicos do Certificado de Reservista.

. § 1" A re~usa ou o cumprimento incompleto do Ser
VIÇO Alternativo, sob qualquer pretexto, por motivo
dc responsabiLidade pessoal do convocado. implicará
o não-fornecimento do Certificado correspondente, pe
lo prazo de dois anos após o vencimento do período
estabelecido.

§ 2" Findo o prazo previsto no parágrafo anterior,
o Ce~tificado só será emitido após a decretação, pela
a.utonda?e c~mpetentc, da suspensão dos direitos polí
tIcos d~ madlmplente, que poderá, a qualquer tempo,
regulanzar sua situação mediante cumprimento das
obrigações devidas.



15664 Quinta-feira 14

Art. 5" As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos
do Serviço Militar Obrigat(Írio em tempo de paz. sujei
tos, porém. de acordo com suas aptidões. a encargos
do interesse da mobilização.

Art. 6" O Ministro de Estado Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas baixará. no prazo de cento
e oitenta dias apôs a sanção desta lei. normas comple
mentares a sua execução. da qual será coordenador.

Art. 7" Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publi
cação,

Art. 8'! Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 13 de dezembro de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 233. DE 1989

Regulamenta o art. 143, §§ 1" e 2" da Constituição,
que dispõem sobre a prestação de Serviço Alter
nativo ao Serviço Militar Obrigatório.

Apresentado pelo Senador lram Saraiva
Lido no expediente da sessão de 23-8-89. e publicado

no DCN (Seção Il) de 24-8-89.
Em 25-8-89. é distribuído â Comissáo de Relaç"es

Exteriores e Defesa Nacional. para exame da matéria.
Em 18-9-89. é lido o Requerimento n" 487189. de

autoria do Seno Nabor Júnior e outros Senhores Sena
dores solicitando que o projeto tenha tramitação em
conjunto com o PLS n" L25/89.

Em 27-9-89. aprovado o Requl:'rimento n" 487f89.
Os Projetos de Lei do Senado n" 233 e 125, de 1989.
passarão a tramitar em con junto.

Em 24-10-89, projl:'to aprovado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos de
Substitutivo apresentado pelo Senhor Senador Nahor
Júnior.

Em 24-10-89, lido e aprovado o Requerimento n"
OOI/89-CRE. de dispensa de interstício para apreciação
imediata dos PLS n"125 e 233189.

Em 7-11-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recehimento do Ofício n" 5189. do Presidente em exer
cício da CRE. comunicando a aprovação do PLS n"
233/89 e prejudicialidade do PLS n' L25189 (tramitação
conjunta). na forma do substitutivo que apresenta. É
aberto o prazo de 72 horas para interposição de recurso.
por um décimo da composição da Casa. para que os
projetos sejam apreciados pelo Plenário. após publicada
a decisão da Comissão no Diário do Congresso Nacional.

Em 6-12-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentaçáo de recurso previsto
no art. 91. § 4", do Regimento Interno. para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário. À Cãmara dos
Deputados com o Ofício SMlN" 871, de 13-12-89.

SMlN" 871 Em 13 de dezembro de L989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário, .
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

a fim de ser submetido à revisão da Cãmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
o Projeto de Lei n" 233, de 1989. constante dos autó
grafos juntos. que "regulamenta o art. L43. §§ 1" e
2,' da Constituição, que dispõem sobre a prestação de
Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos dc minba clcvada estima c mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário. em exercício.

PROJETO DE LEI
N" 4.571, DE 1989
(Do Senado Federal)

PLS 384/89

Dá nova redação ao § 1" do art. 1", ao art. 6"
e respectivo § l' da Lei n" 4.717. de 29 de junho
de 1965.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Reda
çáo)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O Congresso Nacional decreta:
Art. L" O ~ I' do art. 1" da Lei n" 4.717. de 29 de

junho de L965 passa a vigorar com a seguinte redação.
renumerando-se os atuais:

"Art. I"~

~ I" Para os efeitos do disposto neste artigo
não se consideram atos lesivos os de natureza nor
mativas infraconstitucional suscetíveis de declara
ção de inconstitucinalidade, observado no § L" dO
art. 6" desta lei.

Art. 2" O art. 6" I:' respectivo § 1" da Lei 11" 4.717.
de 29 de junho de i 965. passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art,6" A ação sení proposta contra as pessoas
públicas ou privadas e as entidades referidas no
art. 1', contra as autoridades. funcionários ou admi
nistradores que houverem autorizado, aprovado.
ratificado ou praticado o ato impugnado. ou que.
por omissas. tiverem dado oportunidade à lesão
e contra os beneficilírios diretos do mesmo. se for
o caso.

~ I" Slío excluídos das disposiçôes deste artigo
as autoridades. funcionários e administradores
quando o ato impugnado tiver natureza normativa
infraconstitudonal e a respectiva participação de
correr de:

L- opiniáo. palavra ou voto emitido no desem
penho de mandato de rcpresentaçáo popular: ou

I1 - manifestação de caráter opinativo no exer
cício regular de função pública."

Art, 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publica
çáo, aplicando-se as suas disposi,ôcs aos processos pen
dentes.

Art. 4' Revogam-se as disposiç,jes em contnirio.
Senado Federal. em 15 de dezembro de 1989.

Senador Nelson Carneiro, Presidente,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇA.o DAS
COMiSSÓF:S PERMANENTES

LEI N' 4.717. DE 29 DE JUNHO DE 1965
REGULA A AÇÃO POPULAR

Da Ação PopuLar

Art. L" Qualquer cidadão scrá parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio da União. do Distrito Federal.
dos estados. dos municípios. de entidades autárquicas.
de sociedade de economia mista (Constituição, art. 141.
§ 36). de sociedades mútuas de seguro nas quais a União
represente os segurados ausentes, de empresas públicas.
de serviços sociais autônomos, de instituições ou funda
ç,jes para cuja criação ou custeio o tesouro púbLico
haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta
por cento do patrimônio ou da rcceita anual de empresas
incorporadas ao patrimônio da União. do Distrito Fede
ral. dos estados e dos municípios. e de quaisquer pessoas
jurídicas ou entidades suhvencionadas pelos cofres pú
blicos.

§ I" Consideram-se patrimônio público. para os fins
referidos neste artigo. os hens e direitos de valor econô
mico. artístico, estético ou histórico.

Dos Sujeitos Passivos da Ação e dos Assistentes

Art. 6'! A ação será proposta contra as pessoas públi
cas ou privadas e as cntidades referidas no art. I", contra
as autoridades. funcionários ou administradores que
houverem autorizado. aprovado. ratificado ou prati
cado o ato impugnado. ou que. por omíssas. tiverem
dado oportunidade à Icsão. e contra os heneficiários
diretos do mesmo.

§ 1" Se náo houver bl:'neficilÍrio direto do ato lesivo.
ou se for ele indcterminado ou desconhecido. a ação
será proposta somente contra as outras pessoas indica
das neste artigo.

Dezembro de I 'JR9

SiNOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 384, DE 1989

Dá nova redação ao § I' do art. 1". ao arl. 6'
e respectivo § 10 da Lei n' 4.717. de 29 de junho
de 1965.

Lido no expediente da Sessão d~ l-12-~9 .., publicado
no DCN (Seção lI) dc 2-12-89. E lido.., apresentado
como conclusão do Parecer n" 375/89. da Comissão de
Constituição. Justiça e Cidadania. apresentado como
conclusão do exame da indicação n" I!~9,

Em 11,,12-89. a Presidência comunica ao P1enlÍrio o
término do prazo para apresentaçáo d.., ..,mendas ao
PLS 384/89. sendo que ao mesmo náo foram oferecidas
emendas,

Em 12-12-89. é ~provado. À Comissão Diretora para
a Redação Final. E lido o Parecer n" 404189. da CDIR.
relatado pelo Senador Pompeu dc SOI1,a. oferecendo
a Redação Final da matéria. Aprovada li Redação Final.
nos lermos do Requerimento n" 713/89. de autoria do
S..,nador Pompeu de Sousa, de dispensa de puhlicação
para imediata apreciação da matéria. A Cümara dos
Deputados com (l Ofício SM-N' 882. de 15-12-89.

SM/N" 882
Em L5 de dezembro dI:' 1989

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primciro Secretário da Câmara d(b Dcputadm
VPLI.

Senhor Prim eiro S..,cret:írio.

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos D..,puta
dos. nos termos do art. 65 da Constituiçáo Federal.
o Projeto de Lei n'! 384. de 1989, constante dos autô"
grafos juntos. que "dá nova redação ao § I" do art.
I". ao art. 6" e respectivo § 1" da Lei n" 4.717. de 29
de junho de 1965",

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e maís
distinta considcração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário. em exercício.

Erratas
(Republique-se em virtude de novo despacho do SI.

Presidente - Resolução n' 06/89)

Na ementa, onde se Lê:

PROJETO DE LEI
N" 308, DE 1988

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 752187

I,!stitui o Imposto sobre Ganhos de Capital.
(As Comissões de Constituição e Justiça. de Eco

nomia. Indústria e Comércio e de Finanças.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI
N9 308, DE 1988

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 752/87

I'!stitl1i o Imposto sobre Ganhos de Capitã\.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda

ção (ADM) Economia, Indústria e Comércio. e
de Finanças.)

Art. L' Fica instituído o Imposto sobre Ganhos de
Capital (IGC) auferidos por pessoas físicas. que será
cobrado de acordo com esta lei,

Art. 2" Ganho de capital tributável é () resultado
da soma dos ganhos auferidos no ano calendário. decor
rentes de transmissão de bens ou direitos dê qualquer
natureza. ,

Art. 3" O ganho de capital consiste na diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito
(art. 10) e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente.
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Parágrafo único. O ganho de capital realizado em
cada operação será corrigido monetariamente a partir
do mês de sua apuração até o mês de dezembro do
ano calendário correspondente.

Ar!. 4" São contribuintes do imposto as pessoas físi
cas domiciliadas no País e as domiciliadas no exterior
em relação aos bens ou direitos que tenham no País.

Ar!. 5" A alíquota do imposto é de 20% (vinte por
cento) sobre o ganho de capital tributável.

Art. 6' Na apuração do ganho de capital serão con'
sideradas as operações que importem transmissão. a
qualquer título, de bens ou direitos ou na cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais
como as realizadas por compra e venda. permuta. adju
dicação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão
de direitos ou promessas de cessão de direitos e contra
tos afins.

Ar!. 7" O custo de aquisição é o valor constante
da última declaração de bens (Lei n" 4.069/62, art. 51),
corrigido monetariamente.

§ 1" Na declaração apresentada no exerdcio de
1989. correspondente à posição do patrimônio em 31
de dezembro de 1988, o contribuinte declarará o valor
de mercado, dos bens naquele dia. Esses valores não
serão impugnados pela autoridade fiscal, a menos que
notoriamente superiores ao valor de mercado.

§ 2" A partir da declaração correspondente a 31
de dczembro de 1988, os valores constantes da decla
ração de bens serão atualizados segundo a variação da
Obrigação do Tesouro Nacional- OTN.

Ar!. 8" Nas aquisições efetuadas a partir de 1" de
janeiro de 1989. o custo de aquisição será o preço ou
o valor pago, ou na ausência deste. conforme o caso:

I - o valor atribuído para efeito de pagamento do
imposto de transmissão;

II - o valor que tenha servido de base para o cálculo
do imposto de importação, acrescido do valor dos tribu
tos c das despesas de desembaraço aduaneiro;

III - o valor da avaliação no inventário ou arrola
mento.

§.I' A contribuição de melhoria integra o custo do
imóvel.

§ 2" O custo de aquisição de títulos e valores mobi
liários, de quotas de capital e dos bens fungíveis será
a média ponderada dos custos unitários, por espécie,
desses bens, corrigidos monetariamente.

Art. 9" O custo é considerado igual a zero no caso
das participações societárias resultantes do aumento de
capital por incorporação de lucros e reservas, no caso
de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim
como de qualquer bem cujo valor não possa ser determi
nado nos termos do artigo anterior.

Parágrafo único. No caso de contribuinte não sujei
to a declaração (ar!. 7"), o custo de aquisição será o
determinado na forma do ar!. 8,', independentemente
da época da aquisição. atualizado por variação cambial
ou correção monetária.

Art. lO. Valor da transmissão é o preço efetivo da
operação de venda ou da cessão de direitos.

Parãgrafo único. Quando o valor do bem ou direito
transmitido não se traduzir em dinheiro ou quando hou
ver suspeita de que o valor declarado é simulado, o
valor da transmissão será arbitrado segundo o valor
de mercado.

Art. I I. Nas alienações a prazo. o ganho de capital
será tributado na proporção das parcelas recebidas em
cada ano calendário.

Parágrafo único. Submete-se à tributação a corre
ção monetária sobre o ganho de capital, que vier a
ser recebida.

Art. 12. A correção monetária de que trata esta
lei é efetuada segundo a variaçáo do valor da OTN.

§ I" O termo inicial da correção monetária é:
a) 3 I de dezembro de 1988 para os bens constantes

da declaração de bens apresentada no exercício finan
ceiro de 1989;

b) a data da aquisição do bem ou direito, para os
adquiridos a partir de 1" de janeiro de 1989.

§ 2" No caso de aquisição com pagamento parce
lado, o termo inicial da correção moúetária, para a

.atualização do custo, é a data de cada pagamento.
§ .3" O termo final é a data em que for apurado

o ganho ou a perda.de capital.
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Art. 13. O ganho de capital será apurado cm rela
ção à transmissão de bens ou direitos, tais como:

I - imóveis urbanos e rurais:
11 - ações, quotas, e outras participaçóes societárias.

bem como outros títulos e valores mobiliários, exceto
os de renda fixa;

11I - obras de arte, antigüidades e outros objetos
preciosos;

IV - jóis, metais, pedras e outros minerais. preciosos
ou semipreciosos:

V -embarcações e aeronaves;
VI - veículos automotores;
Vil - títulos patrimoniais de clubes ou associações:
VIII - cavalos de competição e outros animais valio

sos;
IX - selos, peças filatélicas e moedas.
Ar!. 14. Na·determinação do ganho de capital se

rão excluídos:
I - o ganho de capital decorrente da alienação do

único imóvel residencial que o titular possua, desde
que não tenha realizado operaçáo idêntica nos últimos
cinco anos;

11 - o ganho de capital decorrente de alienação à
vista de aç(íes de companhia aberta em bolsas de vaia
res;

III - indenização por desapropriação ou em liquida
ção de sinistro relativo a objeto segurado.

§ [', A exclusão de que trata o item I fica limitada
ao valor de 2.000 (duas mil) OTN vigente no mês de
apuração do ganho de capital.

§ 2'~ Não se fani a exclusão a que se refere () item
11:

a) quando se tratar de alienação de participações so
cietárias que implique transferência, direta ou indireta,
do controle de sociedade;

b) quando a aquisição e a alienação tenham ocorrido
no mesmo dia ou a curtísimo prazo, assim definido
pelo Ministro da Fazenda.

Ar!. 15. Nas transmissões a título gratuito, inclu
sive nos casos de adiantamento da legítima, o imposto
é devido sobre a diferença entre o valor da transmissão
e o custo de aquisição (arts. 7" a 9").

Art. 16. No caso de herança ou legado, o imposto
será devido sobre a diferença entre o valor atribuído
na partilha ou adjudicação dos bens e o custo de aqui
sição (arts. 7" a 9"),

Art. 17. O custo de aquisição de bens adquiridos
por herança ou legado é o valor constante da partilha
ou adjudicação dos bens.

Ar!. 18. Ficam sujeitos à tributação os ganhos líqui
dos auferidos nas operações iniciadas a partir de 1" de
janeiro de 1989, a termo, futuro e nos contratos de
opções de compra ou de venda, realizados em bolsas
de valores, de mercadorias ou mercados outros de liqui
dação futura, inclusive operações com divisas, merca
dorias, índices. pedras e metais preciosos.

§ 1" Considera-se ganho líquido o resultado posi
tivo auferido na liquidação financeira de cada operação
ou contrato, deduzido dos custos e despesa necessários.

§ 2" A Secretaria da Receita Federal baixará as ins
truções necessárias à apuração dos ganhos de que trata
este artigo.

Ar!. 19. O ganho de capital será tributado, tam
bém, nos resgates de quotas de fundos em condomínios
e clubes de investimento de renda variável, em relação
à diferença entre o valor da aplicação e o de cada res
gate.

§ l'i Serão excluídos da base de cálculo:
a) a correção monetária do investimento;
b) os rendimentos já tributados pelo Imposto de Ren

da;
c) os ganhos de capital auferidos pelo fundo rua alie

nação de ações, a·vista, em bolsas de valores, ressalvada
a hipótese do ar!. 14, § 2., b.

§ 2" O ganho de capital auferido pelos condôminos
dos fundos a que se refere o Decreto-Lei n'" 2.285, de
23 de julho de 1986, será tributado à alíquota de 15%
(quinze por cento).

Art. 20. No caso de ganho de capital auferido por
residente ou domiciliado no exterior, o imposto será
devido no momento da transmissão do bem ou direito.

Parágrafo único. O imposto deverâ ser pago no pra
zo de quinze dias contados da realização da operação.

Ar!. 21. Anualmente, no mês fixado pelo Ministro
da Fazenda, a pessoa física deverá apresentar dccla-
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ração do imposto sobre ganhos de capital. em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.

Ar!. 22. O imposto deve ser pago até o último dia'
útil do mês de janeiro subseqüente ao ano calendário
de apuração do ganho dê capital.

Art. 23. O contribuinte pode optar por pagar o im
posto em até oito parcelas mensais, iguais e sucessivas.
Nesse caso, o imposto será convertido em número de
OTN pelo valor desta no mês de ,janeiro.

§ I'i Resultando fração na apuração do número de
OTN. considerar-se-ão as duas primeiras casas deci
mais. desprezando-se as outras.

§ 2" Nenhuma parcela será inferior a I (uma) OTN:
o imposto de valor inferior a 2 (duas) OTN será pago
de uma só vez.

§ 3" A primeira parcela ou parcela única será paga
no mês de abril do exercício financeiro.

§ 4" As parcelas vencerão no último dia útil de cada
mês.

§ 5" O número de OTN de que trata este artigo
será reconwrtido para cruzados pelo valor da OTN
no mês de pagamento do imposto.

Art. 24. A administração e fiscalização do imposto
compete à Secretaria da Receita Federal.

Ar!. 25. A falta de recolhimento do imposto nos
prazos fixados sujeitará o contribuinte aos seguintes
encargos:

I - correção monetária, segundo a variação mensal
do valor da OTN:

11 - juros de mora, contados do mês seguinte ao
do vencimento. à razão de 1% (um por cento) ao mês
calendário ou fração. calculados sobre o valor corrigido;

UI - multas de mora de vinte por cento sobre o valor
do imposto, corrigido monetariamente, sendo reduzida
a dez por cento se o pagamento for efetuado até o
último dia útil do terceiro mês subseqüente àquele em
que tiver ocorrido o vencimento.

Parágrafo úniw. Nos casos de lançamento de ofício,
será aplicada multa de cinqüenta por cento sobre o
valor do imposto corrigido monetariamente, excluída,
nesse caso, a multa de mora de que trata o item III
deste artigo.

Ar!. 26, Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos ganhos auferidos a partir
de 1" de janeiro de 1988.

Ar!. 27. Revogam-se os arts. 1" a 9" do Decreto-Lei
n' 1.510. de 27 de dezembro de 1976, os arts. 1" a
4" do Decreto-Lei n" 1.641. de 7 de dezembro de 1978,
os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei n'! 1.950, de 14 de julho
de 1982, o ar!. 100 da Lei n'! 7.450. de 23 de dezembro
de 1985, e a tributação, pelo Imposto de Renda, do
ganho de capital de que trata o art. 18 do Decreto-Lei
n' 2.287, de 23 de julho de 1986, e demais disposições
em contrário.

Brasma, de de 1987.

LEGiSLAÇÃO CiTADA. ANEXADA
PELO AUTOR
LEI N" 7.450,

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985

Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei;
Art. 1'" No exercício financeiro de 1986. a tabela

do imposto de renda p~ogressivo. incidente sobre a ren
da líquida das pessoas físicas, bem como os demais
valores expressos em cruzeiros na legislação do imposto
de renda serão reajustados mediante aplicação, sobre
os valores vigentes no exercício financeiro de 1985, de
coeficiente que traduza a variação do valor da Obriga
ção Reajustável do Tesouro Nacional - ORTN, ocor
rida entre os meses de janeiro de 1985 e janeiro de
1986.

Parágrafo único. No excrcicio financeiro de 1986,
o imposto de renda das pessoas físicas, retido ou reco
lhido por antecipação, será reduzido. depois de corri
gido monetariamente de acordo com a legislação vigen
te quando das antecipações, do devido na declaração
de rendimentos,

Art. 2" Os rendimentos auferidos a partir de I" de
janeiro de 1986 serão trihutados pelo imposto de renda
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na forma da legislação vigente: com as modificações
introduzidàs por esta lei.

Parágrafo único. (Vetado).
Art. 3" O imposto de renda das pessoas físicas será

devido à medida em que os rendimentos forem auferi-
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dos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 8" desta
lei.

Art. 4" Os rendimentos do trabalho assalariado e
não-assalariado, a que se referem os arts. l' e 2" do
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Decreto-Lei n" 1.814, de 28 de novembro de 1980, ficam
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte me
diimte a aplicação de alíquotas progressivas de acordo
com a seguinte tabela:

Classe de
Renda

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Renda Líquida. Mensal Alíquota
Cr$ %

Até 1.761.000 isento

de 1. 761.001 até 3.034.000 5

de 3.034.001 tlté 6.146.000 8

de 6.146.001 até 8.949.000 10

de 8.949.001 até 14.098.000 15

de 14.098.001 até 17.882.000 20

de 17.882,001 até 22.200.000 25

'de 22.220,001 até 34.257.000 30

de 34.257,001 até 47.565.000 35

de 47.565,001 até 65.010.000 40

acima de 65.010.000 45

Classe de Renda Líquida . Alíquota
Renda Cr$ %

--- 01 a,té 10.277.000 Isento
02 de 10,277.001 até 16.669.000 5
'03 de 11>.669.001 até 27.973.000 10
04 de 27.973.001 até 41.317.000 15
05 de 41.317.001 até 57.324.000 20
06 . de 57.324.001 até 72.592.000 25
07 de 72.592,001 até 100 . 112 .000 30
08 de 100.112.001 até 161.716,000 35
09 de 161.716.001 até 220.106.000 40
10 de 220.106,001 até 290.690.000 45
11 acima de 290.690.000 50

. Parágrafo único. Nos meses de janeiro e julho de
cada ano, a tabela de que trata este artigo será corrigida
monetariamente com base na variação do valor da
ORTN ocorrida no período: a primeira correção far
se-á em julho de 1986.

Art. 5'1 Fica sujeito ao pagamento do imposto de
renda, mediante a aplicação de alíquotas progressivas
de acordo com a tabela de que trata o art. 4" desta
lei, a pessoa física q!1e perceber de outra pessoa física
rendimentos do trabalho não-assalariado, bem como
os decorrentes de locação. sublocação. arrendamento
e subarrendamento de bens móveis ou imóveis e de
outros rendimentos de capital que não tenham sido tri
butados na fonte.

§ 1" O disposto neste artigo se aplica, também, aos
emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, co
mo tabeliães. notários, oficiais públicos e outros, quan
do não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos.

§ 2" O recolhimento não é obrigatório no caso de
rendimentos decorrentes da prestação de serviços de
transporte de passageiros e cargas.

§ 3" O imposto de que trata este artigo incidirá so
bre os rendimentos mensalmente auferidos e será pago
pela pessoa física beneficiária. segundo prazos a serem
estabelecidos pelu Ministro da Fazenda.

Art. 6' Para determinação da base de cálculu sujei
ta à incidência prevista nos arts. 4" e 5' desta lei, ,erão
permitidas as seguintes deduções:

I - em relação ao trabalho assalariadu:
a] 25% (vinte e cinco por cento) do rendimento bru

to, limitada cssa dedução a Cr$ 1.500.000 (hum milhão
e quinhentos mil cruzeiros), ou, alternativamente. o
valor pagu a título de contribuições a instituições oficiais
de previdência:

b) Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) por depen
dente:

11- em relação ao trabalho não-assalariadu e demais
rendimcntos previstos nos arts. 4\' e 5", 20% (vinte por
cento) do rendimento bruto, ou, alternativamente. no
caso do art. 5", as despesas apuradas em livro-caixa.

§ l" Os valores, em cruzeiros, referidos no inciso
I serão corrigidos monetariamente segundo o disposto
no parágrafo único do art. 4"

§ 2" -O Ministro da Fazenda poderá alterar o per
centual dc dedução fixado no inciso \l, tendo em vista
peculiariedades da atividade profissional e)(~rcida pelo
contribuinte.

Art. 7" Tratatido-se de rendimento do trabalho as
salariado, em nenhuma hipótese haverá retenção de
imposto se o valor do rendimentu bruto for igualou
inferior. a.o valor de 5 (cinco) salários mínimos no mês
de competência.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa
a inclusão do rendimento no cálculo do imposto progres
sivo, por ocasião da declaração anual.

Art. 8" As pessoas físicas deverão apresentar anual
mente declaração dc rendimentos, na qual se deter
minará o saldo do imposto a pagar ou a restituir, obser
vadas as seguintes normas:

I - será apurado o imposto progressivo nos termos
do art. 9' desta lei;

H - será feita a redução do imposto por investimen
tos de interesse econômico ou social (Decreto-Lei nC

'

L.84L de 29 de dezembro de 1980);
IH - será adicionado o imposto sobre o lucro apu

rado na alienação de participações societárias (Decre
to-Lei n" 1.510, de 27 de dezembro de (976) c na aliena
ção de imóveis (Decreto-Lei n" 1.641. de 7 de dezembro
de 1978), caso o contribuinte tenha optado pela tributa
ção proporcional;

IV - será subtraído o imposto pago ou retido na fon
te durante o ano-base;

V - o resultado será corrigido monetariamente (§
I" deste artigo) e o montante assim dcterminado comti-

Panígrafo único. No exercício financeiro de 1987.
a tabela de que trata este artigo será corrigida moneta
riamente com base na variação do valor da ORTN ocor- .
rida entre os meses de .ianeiro de 1986 a janeiro de
1987, c nos exercícios seguintes, com base na variação
do valor da ORTN ocorrida no ano-base.

Art. 10. O saldo do imposto a pagar ou a restituir
(inciso V do art. 8' desta lei) será convertido em número
de ORTN pelo valor desta no més de janeiro do exer
cício financeiro correspondente.

§ l' Resultando fração na apuração do número de
ORTN, considerar-se-ão as duas primeiras casas deci
mais, desprezando-se as outras.

§ 2'·' O saldo do imposto a pagar poderá ser reco
lhido em até 8 (oito) quotas iguais,.mensais e sucessivils,
observado (1 seguinte:

.a) nenhuma quota será inferior a 1 (uma) ORTN
e o imposto de valor inferior a 2 (!luas) ORTN será
pago de uma só vez;

b) a primeira quota ou quota única será paga no
mês de abril do exercício financeiro;

tuirá, se positivo, o saldo do imposto a pagar e, se
negativo, o imposto a restituir.

§ l' O coeficiente de correção monetária (inciso
V) será igual à razão entre o valor da ORTN em janeiro
do exercício financeiro e a média dos valores mensais
da ORTN do ano-base.

§ 2" A correção monetária de que trata o inciso
V não se aplicará em caso de resultado negativo moti
vado por pagamento não-obrigatório de imposto.

S 3' A restituição de imposto de renda, a pessoa
física com declarações em situação regular, entregues
tempestivamente, será feita no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias, contado do tcrmo final para apre
sentação da declaração de rendimentos.

Ar!. 9" Para fins do ajuste de que trata o artigo
anterior, a partir do exercício financeiro de 1.987, o
imposto de renda progressivo. incidente sobre a renda
líquida das pessoas físicas residentes ou domiciliadas
no País, será calculado de acordo com a seguinte tabela:

c) as quotas vencerão no último dia útil de cada mês:
d) fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou

parcialmente. o pagamento das quotas.

§,3" O nú~ero de ORTN de que trata este artigo
sera reconvertldo elll moeda nacional pelo valor da
ORTN no mês do pagamento do imposto ou da resti
tuição.

§ 4" (Vetado).

Art. 11. O desconto do imposto de renda na fonte
previsto no art. 7" do Decreto-Lei n" 1..302. de 31 de
dezembro de 1973, com a redação dada pelo art. 3'·'
do Decreto-Lei n'·' 1.584, de 29 de novembro de 1977.
e no art. 7' do Decreto-Lei n' 1..493, de 6 de dezembro
de 1976, passa a ser de 15% (quinze por cento).

Art, ]2. A alíquota do imposto de renda prevIsta
no art. II do Decreto-Lei n" 1.642, de 7 de dezembro
de 1978, fica reduzida para 1% (um por ccnto), facul
tado ao' contribuinte optar pela tributação do rendi
mento exclusivamente na fonte.



Dezembro de 1989 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 14 15667

Restituicfio
(Valor em ÓRTN)

Art. 13. O abatimento e a dedução das contribui
çóe, para a, entidades de previdência privada ~stão

,ujeito, aos mesmos limites para o abatimento dos JUros
p,;gos a entidades do Sistema Financeiro de Habitação
-SFI-I

* I' Receberão sua restituição integralmente no
ano dc Iyg6 as pessoas físicas com idade igualou supe
rior a 65 (se,senta e cinco) anos e cuja renda bruta
no ano de lyg5 não exceda, em média, a 30 (trinta)
salários mínimos mensais.*2' No ato de restituição no ano de 1986 deverá
ser cntrcgue ao..contribuinte o comprovante de que tem
ainda valores a serem restituídos.

§ 3" Se a pessoa física tiver débito vencido até 31
dc outubro de lYX5 em favor da União a restituição
podenise'r ahtécipadh; ri qualquer tempo, para efeito
de cômiJensação. . ..
.. Art. 15. ·Consídera-se lucro 'distribuído, tributado
pelo imposto dereúda, a parcela dos luerose reservas
proporcionais ao valor das ações em tesouraria ou quo-
tàs·libe·radas.nas hipótéses de: _. - -
. I - cancelamento;
. II~ distribuição:
111- permanência no património da empresa por

p,'azo superior a 90 (noventa) dias, contados da data
da aquisição.

Panígrafo único: Na hipótese do inciso IH deste arti
go. se a p~"oa jurídica vier a alienar as ações ou quotas
de que· trata este· artigo. o sócio beneficiário fará jus
ú restituição do imposto. monetariamente corrigido.

Art. 16. Para efeito de apuração do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, o período base de incidên
cia serã de l" de janeiro a 31 de dezembro, ressalvado
o disposto no art. 17 desta lei. •

Art. 17. As pessoas jurídicas cuja lucro real ou ar
bitrado. no exercício financeiro de 1985, tenha sido
igualou snperior a 40.000 (quarenta mil) ORTN (art.
2" do Decreto-Lei n" 1967. de 23 de novembro de 1982)
serão tributadas com base no lucro real ou arbitrado,
apurado ,emestralmente nos meses de junho e dezem-
bro de cada ano. •

Parágrafo único. O período-base de apuração com
preendení o período de 1" de janeiro a 30 de .iunho
e de I' de julho a 31 dc dezembro.

Art. IX. A determinação do lucro real será prece
dida da apuração do lucro líquido de cada período-base
com ohservância das disposiçõcs das leis comerciais,
inclusive no que se refere ao cálculo da correção mone
t:iria do balanço e à constituição da provisão para o
Imposto de Renda.

Panígrafo único. A correção monetária de que trata
este artigo somente terá efeitos fiscais, quando efetuada
ao final de cada um dos períodos-base a que se referem
o, arts. In e 17. ressalvado o disposto no art. 18 do
Decreto-Leí n" 2-lJ65. de 26 de outubro de 1983, e no
art. 33 desta lei.

Art. IY. Quando empresa obrigada ao levantamen
to de balanço semestral participar de empresas desobri
gadas dcsse levantamento. a avaliação de investimentos
ne",,, empresas pelo valor de patrimônio líquido será
facultativa no balanço de 30 de junho.

Art. ::11. A base de cálculo do imposto será conver
tida em numero de ORTN, mediante a divisão do valor
em cruzeiro, do lucro real, presumido ou arbitrado.
pel,) valor dc uma ORTN no mês de encerramento
d,) períod()-hase de sua apuração.

Art. :: I. O valor do imposto seni expresso em nú
mero ele ORTN, calculado mediante a multiplicação
da ha,e de Clileulo. convertida em número dc ORTN
no, tnnw, do artigo anterior. pela alíquota aplicável.

Art. 2~. O impusto será pago em quotas mensais
iguai:-.. L'xpressas em numero de ORTN. vencíveis a
partir do mês fixado para a entrega da declaração, não

Ar!. 14. As restituições, a pessoas físicas, do im
posto de renda correspondente ao cxercício financciro
de 1986. ano-base de L985, serão efetuadas nos anos
a seguir indicados. de acordo com o valor da restituição:

Art. 29. As pessoas jurídicas deverão aprésen tar
declar~ção de rendimentos nos seguintes prazos:

I - as de que trata o art. 16 desta lei. até o último
dia útil do mês de abril, no caso de lucro real ou arbi
trado:

H - as de que trata o art. L7 desta lei. até o último
dia útil dos meses de março e setembro de cada ano.
correspondente aos resultados apurados nos meses de
dezembro e junho, respectivamentc~

III - as atributadas com base no lucro presumido,
até o último dia útil do mês de fevereiro.

Art. 30. As pessoas jurídicas. relativamente ao pe
ríodo-base encerrado em 1985, observarão. no exercício
financeiro de 1986, as normas do Decreto-Lei n'! 1.967.
de 23 de novembro de 1982, e da Lei n' 7.329, de
27 de junho de 1985, inclusive no queconcerne a entrega
da declaração de rendimentos e ao pagamento do im
posto. como antecipação, duodécimo ou quota.

Art. 31. Observado o disposto no artigo anterior
quanto à antecipação do imposto, e para efeito de adap
tação ao regime do art. 17 desta lei, as pessoas jurídicas
que tiverem período-base iniciado em 1985, com previ
são para encerramento em 1986, deverão apresentar

·sua declaração de rendimentos em setembro de 1986,
determinando a base de cálcuhe o imposto de confor
midade com as seguintes normas:
1-se·o encérramento· do período-base ocorrer antes

de 30 de junho de 1986, a base de cálculo do imposto
será o resultado da soma algébrica.

a) do}ucro re.al calculado comb ase no balanço levan
tado antes de30·dejunho de 1986, convértido emIlúme"
ro de ORTN pelo valor desta no mês do levantamcnto
desse balanço; e

b) do lucro real calculado com-base em balanço rela
tivo ao período restante até o dia 30 de junho de 1986,
convertido em número de ORTN pelo vaLor desta nesse
mês;' , -

II - se o encerramento- do período-base tiver sido
previsto para· 30 de junho de 1986, ou data posterior,
a base de cálculo corresponderá ao período compreen
dido entre o primeiro dia seguinte ao do encerramento
do balanço anterior e o dia 30 de junho de 1986.

Art. 32_ Para efeito de adaptação ao regime do art.
16 desta lei, a pessoa jurídica cujo encerramento do
período-base. em 1986, ocorrer em data anterior a 31
de. dezembro deverá determinar a base de cálculo do
imposto de conformidade com as seguintes normas:

r - apurará o lucro real relativo ao período encer
rado em 1986, o qual será convertido em número de
ORTN pelo valor desta no més de encerramento do
balanço;

II - apurará o lucro reai calculado com base em ba
lanço relativo ao período restante para que seja atingido
o dia 31 de ·dezembro de 1986; o qual será convertido
em número de ORTN pelo valor desta nesse mês;

II1 - a base de <:álculo será a soma algébrica das
parcelas do lucro real apuradas na forma dos incisos
anteriores.

Art. 33. A pessoa jurídica incorporada, fusionada
ou sindida deve levantar balanço e demonstração de
resultados e determinar o lucro real na data da ocor
rência de qualquer um desses eventos, ob~ervando o
seguinte:

I - o lucro real apurado será convertido em número
de ORTN pelo valor desta no mês da incorporação,
fusão ou cisão;

rI - a declaração de rendimentos deverá ser apresen
tada até o último dia útil do mês subseqüente à ocor
rência do evento:

II1- o imposto será pago em até 6 (seis) quotas men
sais. iguais e consecutivas, a partir do mês previsto para
entrega da declaração, observado o disposto no pará
grafo único do art. 23 desta lei.

Art. 34. Considera-se como tributação exclusiva o
imposto de renda incidente na fome sobre rendimentos
e ganhos de capital auferidos por quaisquer pessoas
jurídicas e condomínio~, inclusive fundos.

~ 1" No caso de pessoa jurídica tributada com base
no lucro real. serão observados os seguintes procedi
mentos:

a) o valor do imposto será considerado como despesa
operacional na apuração do lucro líquido:

bl a diferença entre o 'valor sobre o qual incidiu a
alíquota do imposto na fonte e o valor do impostl' regis-

em 1989

Restante
Restante

20

em 1988

Art. 27. As pessoas jurídicas de que trata o art.
16 desta lei serão tributadas com base no lucro real
ou arbitrado apurado semestralmente, a partir do se
mestre seguinte ao encerramento do período-base em
decorrência do qual se apurar lucro real ou arbitrado
em valor igualou superior a 40.000 (quarenta mil)
ORTN.

Art. 28. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
tributação de que trata o art. 17 desta lei poderão voltar
fiO regime dc apuração anual de resultados (art. 16).
quando apresentarem lucro real ou arbitrado inferior
a 20.0nO (vinte mil) ORTN por quatro períodos-base
semestrais consecutivos.

Panígrafo único. Caso o quarto período scmestral
tenha terminado em junho. o número de períodos se
mestrais será aumentado para 5 (cinco). todos com lucro
real ou arbitrado inferior a 20.000 (vintc mil) ORTN.

podendo exccder a 9 (nove) quotas, no caso do art.
16 desta lei, e a 6 (seis) quotas. no caso do art. 17.* I" O pagamento de cada quota deve ser efetuado
até o último. dia útil do mês correspondente ao seu
vencimento, ressalvada a quota vencível no mês de de
.zembro, que deverá ser paga até o último dia útil do
segundo decênio dessc mês.

~ 2" Ficam extintos os regimes de antecipação e de
duodécimos previstos na legislação do Imposto de Ren

'da para· as· pessoas jurídicas, inclusive a antecipação
prevista no art. 2" do Decreto-Lei n" 2.027, dc 9 de
junho de 1983, observadas, no exercício financeiro de
1986, as disposições dos arts. 30 e 31.

Art. 23. A base de cálculo, o valor do imposto e
o de cada quôta serão expressos em número. de ORTN
até a segunda casa decimal, quandô resultarem fracio
nários, abandonando-se as demais.

Parágrafo único. O valor de cada quota não será
inferior a 4 (quatro) ORTN; o imposto de valor inferior
a 8 (oito) ORTN será pago de uma só vez, até o último
dia útil do mês fixado para a apresentação da declaração
de rendimentos. .

Art. ·24. O valor em cruzeiros do imposto e de cada
quota será determinado mediante a multiplicação de
seu valor, expresso em número de ORTN, pelo valor
da ORTN no més de seu pagamento.

Art. 25. Observado o .disposto no § 3" do art. 1"
do Decreto-Lei n' 1.704, de 23 de outubro de 1979,
e no parágrafo único do art. I' do Decreto-Lei n" 1.885,
de 29 de setembro de 1981, a partir de 1" de janeiro
de 1986 será devido adicional de 10% (dez por cento)
sobre a parcela do lucro real ou arbitrado qúc cJ:ceder
a 40.000 (quarenta mil) ORTN, em cada período anual
de apuração (art. 16 desta lei), ou.a 20.000 (vinte mil)
ORTN em cada período semestral de apuração (art.
17).

Parágrafo único. O adicional de que trata este artigo
será de 15% (quinze por cento) para os bancos comer
ciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvi
mento, caixas econômicas, sociedades de crédito, finan
ciamento e investimento. sociedades de crédito imobi
liário, sociedades corretoras. distribuidoras de títulos
e valores mobiliários e empresas de arrendamento mer
cantil.

Art. 26. As pessoas jurídicas, sujeitas ao regime
previsto no art. 17 desta lei, poderão compensar o pre
.i uízo apurado em um período-base com o Iucro real
determinado nos 8 (oito) períodos-base semestrais sub
seqüentes, obedecidas as demais disposições do art. 64
do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro de 1977.

em 1987

Restante
15
15

Valor em ORTN a Restituir

Total
15
15
15

em 1986

até 10
Mais de 10; a.té 25
Mais d2 25, a.té 50
Mais de 50
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trado como despesa poderá ser exclusiva do lucro líqui
do, para efeito de determinar o lucro real, na proporção
do rendimento computado no resultado pelo possuidor
do título.

§ 2" No caso de rendimentos de operações finan
ceiras de curto prazo c outras assemelhadas. o imposto
de renda não será dedutível na determinação do lucro
real e a exclusão do lucro líquido não poderá exceder
o rendimento real da aplicação.

§ 3" O disposto neste artigo não se aplica aos rendi
mentos de participações societárias. que continuam dis
ciplinados pela legislação em vigor.

§ 4'" A base de cálculo dos incentivos fiscais consis
tentes na aplicação do imposto em investimentos nos
Fundos de que trata o Decreto-Lei n" 1.376. de 12 de
dezembro de 1974, é o valor resultante da aplicação
da alíquota a que estiver sujeita a pessoa jurídica sobre
a soma algébrica do lucro real ou do prejuízo com os
rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo.

Art. 35. As parcelas de restituição do imposto de
renda dcvidas a pessoa jurídica, vencíveis de janeiro
a abril de 1986. em conformidade com o disposto no
art. 3.' do Decreto-Lei n'l 2.182. de 11 de dezembro
de 1984, passarão a ser efetuadas:

1-50% (cinqüenta por cento) do valor, até julho
de 1986, facultado ao contribuinte poder optar pela
compensação do valor dessa restituição com o imposto
de renda devido na declaração i:le rendimentos;

II -o saldo. até julho de 1987.
§ 1" Quando o valor das parcelas for de até 1.000

(mil) ORTN. a restituição será efetuada integralmente
até julho de 1986.

§ 2" O contribuinte poderá optar pela compensação
do valor da restituição de que trata este artigo com
débitos vencidos, em favor da União, até 31 de outubro
de 1985.

Art. 36. As restituições a pessoas jurídicas, do im
posto de renda. correspondente ao exercício financeiro
de 1986, período-base de 1985. serão efetuados em qua
tro parcelas anuais e iguais.

§ 1'.' As restituições de até 1.000 (mil) ORTN serão
efetuadas de uma só vez; quando superiores a 1.000
(mil) e inferiores a 4.000 (quatro mil) ORTN, serão
divididos de forma que somente a última parcela seja
inferior a 1.000 (mil) ORTN.

§ 2" Se a pessoa jurídica tiver débito vencido até
31 de outubro de 1985 em favor da União, a restituição
poderá ser anteciopada, a qualquer tempo, para efeito
de compensação.

Art. 37. O titular da firma individual e os sócios
da pessoa jurídica que apurar seu lucro pelo regime
de tributação simplificada, previsto na Lei n" 6.468.
de 14 de novembro de 1977. poderão optar pela tributa
ção exclusiva na fonte. à alíquota de 25% (vinte e cinco
por cento), sobre a parcela do lucro que compete a
cada um.

Art. 38. Os parágrafos 2" e 3" do art. 7" do Decre
to-Lei n',' 1.598. de 26 de dezembro de 1977, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7"

§ 2" A autoridade tributária pode proceder à
fiscalização do contribuinte durante o curso do pe
ríodo-base, ou antes do término da ocorrência do
fato gerador do imposto.

§ 3" Verificado pela autoridade fiscal, antes do
encerramento do período-base. que o contribuinte
omitiu registrá contábil total ou parcial da receita,
ou registrou custo ou despesas cuja realização não
possa comprovar, ou que tenha praticado qualquer
ato tendcnte a reduzir o imposto do exercício finan
ceiro correspondente. inclusive na hipótese do §
I.', ficará sujeito a multa em valor igual à metade
da receita omitida ou da dedução indevida. lançada
c exigível ainda que não tenha terminado o perío
do-base de incidência do imposto."

Art. 39. Fica sujeito à incidência do imposto dc
renda na fonte o rendimento produzido por Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional e por títulos. obriga
ções e quaisquer aplicações. com correção monctári,\
segundo a variação do valor da ORTN.

§ I'! A alíquota do imposto será de 40% (quarenta
por cento).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 2'! Consideram-se rendimento quaisquer valores
que constituam remuneração do capital aplicado. inde
pendentcmente da denominação que lhe seja dada, tais
como juros. ágios. prêmios e comissões.

§)', O imposto será retido pela pessoa jurídica emi
tente ou aceita no ato da aplicação do capital e calculado
com abstração da correção monetária posterior.

§ 4" No caso de pagamento periõdico de rendimen
to. o imposto será retido no início de cada período
de percepção, sobre o rendimento correspondentc a
esse período.

Art. 40. Fica sujeito à incidência do imposto de
renda na fonte, à alíquota de 45% (quarenta e cinco
por cento). o ganho de capital auferido na cessão ou
liquidação de títulos, obrigações ou aplicações de renda
fixa inclusive os previstos no artigo anterior.

§ 1\' A base de cálculo do imposto será a diferença
a maior entre o preço da cessão ou liquidação e o de
aquisição corrigido monetariamente. A cessão ou liqui
dação compreende qualquer operação que implique ob
tenção de ganho de capital, tais como venda, resgate,
amortização e conversão.

§ 2" A Secretaria da Receita Federal baixará nor
mas para efcito de considcrar, na apuração da base
de cálculo. ou rendimentos do título. bem como para
efeito de corrigir o preço de aquisição.

§ 3" Na amortização parcial. o imposto incidirá so
bre o ganho calculado proporcionalmente à parcela
amortizada.

§ 4" O disposto neste artigo não se aplica quando
o ganho de capital for auferido por bancos comerciais,
bancos de investimento, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito. fiuanciamen
to e investimento. sociedades de crédito imobiliário,
sociedade corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários.

Art. 41. O pagamento do imposto de que trata o
artigo anterior compete:

I - ao emitente ou aceita no resgate, amortização
ou conversão;

II - ao cedente, ressalvado o disposto nos incisos
III e IV deste artigo;

III - ao cessionário, se pessoa jurídica. e ao cedente,
se pessoa física;

IV - ao cessionário. se instituição financeira, e ao
cedente. se pessoa jurídica não-financeira.

Panigrafo único. Sempre que o ganho de capital
for auferido por fundo em condomínio de títulos ou
valores mobiliários, a responsabilidade pelo imposto
compete a seu administrador.

Art. 42. O imposto de que tratam os arts. 39 e
40 desta lei é devido exclusivamente na fonte.

Parágrafo único. Quando o beneficiário for pessoa
jurídica. será observado o disposto no art. 34.

Art. 43. O Conselho Monetário Nacional.- CMN,
por proposta do Ministro da fazenda. poderá:

I - alterar a alíquota do imposto incidente sobre ren
dimentos produzidos por títulos e obrigações de renda
fixa, bem como sobre os respectivos ganhos de capital,
em funçáo da natureza da aplicação. vedada. em caso
de aumento. elevação superior a 10 (dez) pontos percen
tuais;

11-excluir o deságio. concedido na primeira coloca
ção de títulos da
dívida pública. da base de cálculo do imposto de que
tratam os arts. 39 e 40 desta lei.

Art. 44. Ao rendimento e ao ganho de capital de
que trata esta lei aplica-se o disposto nos §§ 1" e 2"
do art. 6" do Decreto-Lei n" 2.065. de 26 de outubro
de 1983.

Art. 45. Poderá ser atualizado monetariamente,
até o término do período-base de incidência no qual
for compensado, o valor do imposto de renda retido
na fonte sobre importâncias pagas ou creditadas, a pes
soas jurídicas, que nâo constituam rendimentos ou ga
nhos de capital, revogada a atualização monetária de
que trata o art. 14 do Decreto-Lei n" 1.967. de 23 de
novembro de 1982.

Parágrafo único. A revogação de que trata a parte
final deste artigo aplica-se-á em relação aos períodos
base encerrados a partir de 1" de janeiro de 1986.
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Art. 46. A falta de pagamento do imposto de que
tratam os arts. 39 e 40 desta lei sujeitaráo infraator
às penalidades previstas na legislação do
imposto de renda no rcgime dc fonte.

Art. 47. Não incide o imposto de que trata o art.
40 desta lei sobre os ganhos auferidos em operações
financeiras de aquisição e subseqüente transferência ou
resgate. a curto prazo, de títulos ou valores mobiliários.

Parágrafo único. Consideram-se de curto prazo a~

operações assim definidas pelo Conselho Monetário Na
cionaI- CMN.

Art. 48. A pessoa jurídica quc colocar no mercado
ou alienar títulos de renda fixa forneceni ao adquirente
documento de que constem pelo menos a data e o preço
da operação. a caracterização do título e o imposto
de renda retido.

Art. 49. Se, no momento da cessão ou liquidação,
o possuidor não apresentar o documento de que trata
o artigo anterior, o ganho de capital será arbitrado se
gundo cri(~rio fixado pela autoridade fiscal.

Art. 50. O imposto de que trata o art. 39 desta
lei será exigido em relação às aplicações realizadas a
partir de 1c' de janeiro de 1986 e às obrigações ou títulos
emitidos a partir da mesma data. e o de que· trata o
art. 40 em relação às cessõcs ou liquidações de aplica
ções, obrigações ou títulos, adquiridos a partir de I'
de janeiro de 1986.

Art. 51. Ficam compreendidos na incidência do im,
posto de renda todos os ganhos c rendimentos de capi
tal, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada, independentemente da natureza, da espécie ou
da existência de título ou contrato escrito. bastando
que decorram de ato ou negócio, que. pela sua finali
dade. tenha os mesmos efeitos do previsto na norma
específica de incidência do imposto de renda.

Art. 52. O desconto do imposto de renda na fonte,
de que trata o art. 2" do Decreto-Lei n" 2.030. de 9
de junho de 1983. com alteração contida no inciso TI.I
do art. I" do Decreto-Lei n" 2.065, de 26 de outubro
dc 1983, aplica-se às importãncias pagas ou creditadas
a pessoas jurídicas. civis ou mercantis. pela prcstação
de serviços caracterizadamente de natureza profis"io
na!.

Art. 53. Sujeitam-se ao dcsconto do Imposto de
Renda. à alíquota de 5% (cinco por cento). como anteci
pação do devido na declaração de rendimentos, as im
portâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas:

I - Título de comissões. corretagens ou qualquer ou
tra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis c comerciais:

11 - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único. No caso do inciso 11 deste artigo,

excluem-se da base de cálcnlo as importãncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio. televi
são. jornais e revistas. a tribuídas à pessoa jurídica paga~

dora e à beneficiária responsabilidade solidária pela
comprovação da efetiva realização dos serviços.

Art. 54. As despesas de propaganda são dedutíveis
nas condições estabelecidas pela Lei n' 4.506, de 30
de novembro de 1964, segundo o regime de compe
tência.

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente poderá ser compen
sado na declaração de pessoa física ou jurídica. se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Art. 56. Fica prorrogado até o exercício financciro
de 1988 o prazo para destinação dos recursos de que
tratam o art. 5" do Decreto-Lei n" 1.106, de 16 de junho
de 1970, e o art. 6'.' Decreto-Lei n', 1.179, de 6 de julho
de 1971, e alterações posteriores.

Art. 57. Fica prorrogada até a o exercício finan
ceiro de 1988 a vigência da alíquota de 6% (seis por
cento) do imposto de renda incidente o lucro real:

I - das pessoas jurídicas concessionárias de serviços
públicos de energia elétrica;

II - da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletro
brás;

IH - das pessoas jurídicas concessionárias de servi
ços públicos de telecomunicações;

IV -da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Tele
brás;
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v - das pessoas jurídicas que explorem serviços de
saneamento básico.

§ 1" O disposto no inciso III deste artigo não se
aplica à pessoa jurídica que explore serviços de radiodi
fusão sonora e de televisão, referidos no § 2" do art.
2" da Lei n' 5.792, de 11 de julho de 1'172.

§ 2" Sobre o imposto 'calculado à allquota especial
de que trata este artigo, fica vedada qualquer dedução
a título de incentivo fiscal, excetuados os destinados
à formação profissional e à alimentação do trabalhador.

Art. 51', Ficam prorrogados até O exerclcio finan
ceiro de IlJXY os incentivos fiscais previstos nos disposi
tivos abaixo indicados, com as alterações posteriores:

I - no art. 14 da Lei n" 4,239, de 27 de junho de
1'163;

II - no ar!. 22 do Decreto-Lei n" 756, de 11 de agosto
de 1969:

III - no ar!. RO do Decreto-Lei n" 221, de 2R de
fevereiro dc 1%7;

IV-no ar!. 1" do Decreto-Lei n" 1.124, de X de
setembro de 1970;

V - no ar!. 7" do Decreto-Lei n" 770, de 19 de agosto
de 1969,

Art. 59, Fica prorrogado, até 31 de dezembro de
19RR, o prazo fixado pelo ar!. I" do Decreto-Lei n"
1.898, de 21 de dezembro de 1981, para instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de em
preendimentos industriais ou agrícolas, nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - Sudam e da Supcrintendência do Desen
volvimento do Nordeste - Sudene, para os efeitos pre
vistos no art. 13 da Lei n" 4.239, de 27 de junho de
1963, e no ar!. 23 do Decreto-lei n" 756, de 11 de agosto
de 1969, e alteraçôes posteriores.

§ I" Ficam alterados para até 10 (dez) anos os pra
zos dc que tratam o art. 13 da Lei n" 4.239, de 27
de junho de 1963, e o art. 23 do Decreto-Lei n" 756,
de 11 de agosto de 1969 com alteraçôes posteriormente
introduzidas, inclusive pelo art. 3'.' do Decrcto-Lei n"
1.564, de 29 de julho de 1977.

§ 2' Fica o Poder Executivo autorizado a fixar os
prazos de que trata o parágrafo anterior, atendidas as
características regionais e a naturcza das atividades de
senvolvidas, espeeialmente para efeito de estimular a
exploração de recursos naturais,

Ar!. 60. Fica acrescentando ao art. 6" do Decre
to-Lei n" 1.438, de 26 de dezembro de 1975, alterado
pelo Decreto-Lei n',' 1.5R2, de 17 de novembro de 1977,
o seguinte inciso:

"XVII - transporte de pessoas ou cargas, reali
zado por transportador individual autônomo, em
veIculo único de sua propriedade, ainda que sub
contratado o serviço com outro transportador nas
mesmas condições,"

Art. 61. O art. 3'.' do Decreto-Lei n'.' 1.438, de 26
dezembro de 1975, alterado pelo Decreto-Lei n" 1.582,
de 17 de novembro de 1977, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos, revogado seu atual parágrafo
único:

.. ArL 3" .,,",., "".,.,." ... ",.,,"" ",."""",, ..
§ I" Não perde a condição de contribuinte a

empresa, ou transportador pessoa física, que sub
contratar o serviço de transporte rodoviário com
outro transportador.

§ 2" Na subcontratação feita por transportador
nas condiçôes previstas no inciso XVI! do ar!. 6'
deste Decreto-lei com outro transportador que não
preencha as mcsmas condições. será esse último
o contribuinte do imposto,"

Art. 62. Fica revogado o inciso VI do art. 4',' do
Decreto-Lei n'· 1.438, de 26 de dezembro de 1975.

ArL 63. O ar!. 26 da Lei n" 4,502, de 30 de novem
bro de 1964, modificado pclo ar!. 1" do Decreto-Lei
n" 326, de 8 de maio de 1967, fica alterado quanto
ao seu § 2" e acrescido de um parágrafo, a ser numerado
como § 3", como a seguir:

"Art. 26, ".""" .........."." ... " .. "."',, .... ,, ..
§ 2'-' Os contribuintes do Imposto sobre Produ

tos Industrializados da Posição 24JJ2.00.00 (Fumo)
da respectiva Tabala de Incidência, recolherão o
tributo até o décimo dia da quinzena subseqüente
àquela em que houver ocorrido o fato gerador.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 3" Os contribuintes do Imposto sobre Produ
tos Industrializados das Subposiçôes 87.02.01.00,
87.02.02.00, 87,02,05,00 e 87,02.06,00 da respec
tiva Tabela de Incidência recolherão o tributo até
o último dia útil do mês seguinte àquele em que
houver ocorrido o fato gerador."

Art. 64. O Imposto Único sohre Energia Elétrica,
instituído pela Lei n" 2,30R, de 31 de agosto de 1954,
será cobrado na conta que as empresas ou entidades
são obrigadas a expedir, e será pago até o último dia
útil do primeiro decênio do mês subseqüente ao da
expedição da conta.

Arl. 65. A Cota de Previdência devení ser reco
lhida nos seguintes prazos:
1- até o último dia útil do primeiro decênio do mês

seguinte ao da saída dos combustíveis automotivos das
refinarias ou ao da realização dos concursos relativos
às Loterias Federal, Esportiva e de Sorteios de Nú
meros;

11 - até o terceiro dia útil seguinte ao da realização
de cada competição hípica,

Art. 66. Fica atribuída competência ao Ministro da
Fazenda para fixar prazos de pagamento de receitas
federais compulsórias.

Art. 67, O disposto nos arts, 63 e 65 aplica-se aos
fatos geradores que venham a ocorrer a partir do mes
seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 68. O art. 11 do Decreto-Lei n" 352, de 17
de junho de 1968, modificado pelo art. I'! do Decre
to-Lei n'.' 623, de 11 de junho de 1969. e pelo art. I"
do Decreto Lei n" 1.569, de 8 de agosto de 1977, fica
acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 11.

§ 12. O valor do débito objeto do parcelamen
to será consolidado na data da respectiva forma
lização.

§ 13. Por débito consolidado compreende-se
o débito monetariamente atualizado com os encar
gos e acréscimos, legais ou contratuais, vencidos
até a data da formalização do parcelamento,

§ 14. O débito consolidado, na forma do pará
grafo anterior, será expresso em número de
ORTN, mediante a divisão de seu valor em cruzei
ros pelo valor de uma ORTN no mês em que se
efetuar a consolidação, e cada parcela mensal será
também expressa em número de ORTN, dividin
do-se a quantidade de ORTN correspondente ao
débito consolidado pela quantidade de parcelas
mensais concedidas.

§ 15. O valor do débito e o de cada parcela
mensal serão expressos em número de ORTN até
a segunda casa decimal, quando resultarem fracio
nários, abandonando-se as demais.

§ 16. Para efeito de pagamento, o valor, em
cruzeiros de cada parcela mensal será determinado
mediante a multiplicação de seu valor, expresso
em número de üRTN, pelo valor da ORTN no
mês de seu pagamento."

Art, 69. O disposto nos §§ 14 e 16 do ali. 11 do
Decreto-Lei n" 352, de 17 de junho de 1968, acrescidos
pelo artigo anterior, aplica-se também ao débito para
com a Fazenda Nacional correspondente a parcelamen
to concedido antes da vigência da presente lei, o qual
será convertido em número de ORTN, mediante a divi
são do saldo devedor em 31 de dezembro de 1985 pelo
valor da ORTN no referido mês,

Parágrafo único, No caso deste artigo, cada parcela
mensal será expressa em ORTN dividindo-se a quanti
dade de ORTN correspondente ao saldo devedor em
31 de dezembro de 1985 pelo número de parcelas men
sais vincendas.

Art. 7C. Revogam-se os arts, 5" e 6" do Decreto-Lci
n" 1.1R4, de 12 de agosto de 1971.

Art. 7L Ficam cancelados os débitos para com a
Fazenda Nacional, cujos fatos geradores tenham ocor
rido até 28 de novembro de 1984, relativos aos impostos,
taxas e contribuiçôes a que se refere o arL 11 da Lei
n" 7,256, de 27 de novembro de 19R4, contraídos por
microempresas, inscritas no registro especial a que se
refere o Capítulo lI! da referida lei, que tenham tido,
no ano-base de 191-:4, receita bruta igualou inferior
ao valor de 10.000 (dez mil) ORTN, tomando-se como
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referência o valor desses títulos no mês de janeiro de
1984,

§ 1'.' O cancelamento será concedido de ofício ou
mediante requerimento da microempresa, à vista de
prova hábil, pelo Procurador-Regional da Fazenda Na
cional ou Delegado da Receita Federal da Jurisdição,
conforme se trata de débito inscrito, ou não, como Dívi
da Ativa da União,

§ 2" Se os débitos cancelados na forma destc artigo
cstiverem sendo objeto de execução fiscal, a Procura
doria da Fazenda Nacional competente comunicará o
fato ao Juiz da execução, que arquivará o feito, me
diante despacho, ciente o representante da União,

Art, 72, Os débitos para com a Fazenda Nacional,
de natureza tributária, vencidos até 31 de outubro de
19R5, inscritos ou não como Dívida Ativa da União,
ajuizados ou não, poderão ser pagos, pelo valor moneta
riamente corrigido, de uma só vez, até 10 de janeiro
de 1986, C0111 redução à metade das multas dos juros
de mora e do encargo de que trata o art. 1" do Decre
to-Lei n" 1.025, de 21 de outubro de 1969, e alterações
posteriores,

§ 1" Os débitos decorrentes tão-somente do valor
de multas ou penalidades, de qualquer origem ou natu
reza, poderão ser pagos, pelo valor monetariamente
corrigidos, de uma só vez, no prazo previsto neste arti
go, com o valor reduzido em 50% (cinqüenta por cento),
aplicando-se, também, a redução, ao valor dos juros
de mora e do encargo de que trata o art. 1'.' do Decre
to-Lei n" 1.025, de 21 de outubro de 1969, e alterações
posteriores,

§ 2' Os débitos para com a Fazenda Nacional, de
caráter não tributário, vencidos até 31 de outubro de
1985, inscritos como Dívida Ativa da União, ressalvada
a hipótese prevista no parágrafo anterior, poderão ser
pagos, pelo valor monetariamente corrigidos, de uma
só vez, no prazo previsto neste artigo, com a redução
à metade dos juros de mora e do encargo de que trata
o art, 1" do Decreto-Lei n" 1.025, de 21 de outubro
de 1969, e alteraçôes posteriores.

§ 3" Se o débito tiver sido parcialmente solvido,
aplicar-se-ão os benefícios previstos neste artigo somen
te sobre o valor originário remanescente.

§ 4' O pagamento de débitos relativos ao imposto
sobre produtos industrializados ou imposto de renda
retido na fonk, no prazo deste artigo, implicará extin
ção da punibilidade do crime de apropriação indébita.

§ 5', O disposto neste artigo aplicar-se-á também
aos débitos espontaneamente declarados pelo sujeito
passivo da obrigação tributária.

§ 6" Os contribuintes com débitos em regime de
parcelamento poderão usufruir dos benefícios deste ar
tigo, em relação ao saldo remanescente, desde que pa
guem, no prazo nele previsto de uma só vez, o restante
da dívida.

ArL 73. Ficam cancelados, arquivando-se os res
pectivos processos administrativos, os débitos de valor
originário igualou inferior a Cr$ 100,000 (cem mil cru
zciros):

I - de qualquer natureza para com a Fazenda Nacio
nal, incritos como Dívida Ativa da União, até 31 de
dezembro de 1984;

II - concernentes ao imposto de renda, ao imposto
sobre produtos industrializados, ao imposto sobre a im
portação, ao imposto sobre operaçôes relativas a com
bustíveis, energia elétrica e minerais do País e ao impos
to sobre transporte, bem corno a multas de qualquer
natureza previstas na legislação em vigor, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1984;
e

111 - decorrentes de pagamentos feitos pela União
a maior, até 31 de dezembro de 1984, a servidores públi
cos civis ou militares, ativos ou inativos, bem como
a pensionistas do Tesouro Nacional.

§ I'! Valor originário do débito, para efeito deste
artigo, é o definido no art, 3" do Decreto-Lei n° 1.736,
de 20 de dezembro de 1979.

§ 2',' Os autos das execuçôes fiscais relativos aos dé
bitos de que trata este artigo serão arquivados mediante
despacho do Juiz, ciente o representante da União,

Art. 74. Os órgãos da Secretária da Receita Fede
ral enviarão às Procuradorias da Fazenda Nacional os
demonstrativos de débitos relativos às contribuições pa
ra o Programa de Integração Social - PIS e para o
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Programa de Formáção do Patrimônio do Servidor PÚ
blico - Pasep, para fins de apuração e inscrição da
Dívida Ativa do Fundo de Participação PIS-Pasep e
conseqüente cobrança, amigável ou judicial, de acordo
com o disposto na Lei n" 6.830, dc 22 de setembro
de 1980, cabendo aos Procuradores da Fazenda Nacio
nal a representação judicial na correspondente execu
ção fiscal.

Art. 75. O pagamento de débitos inscrito como Dí
vida Ativa, ainda que ajuizado, poderá ser efetivado
mediante guia expedida pela Procuradoria daFazenda
Nacional, que fará os cálculos pcrtinentes e sem pre
juízo do pagamento, em Juízo, das custas e demais
despesas judiciais, sob pena de prosseguimento da exe
cução.

Parágrafo único. Liquidado o débito, a Ptocuradoria
da Fazenda Nacional oficiará ao Juízo da execução,
comunicando o fato.

Art. 76. As execuções fiscais para a cobrança de
débitos para com a Fazenda Nacional não se suspen
dem, nem se interrompem, enquanto estiver fluindo
o prazo previsto no art. 72 desta lei.

Art. 77. O disposto nos arts. 71 a 75 não implicará
restituição de quantias pagas, nem compensação dedívi
das.

Art. 78. As pessoas jurídicas poderão excluir do
lucro líquido, na determinação do lucro real, o resultado
obtido na venda de imóveis que vier a ser efctuada
a partir de l' de janeiro de 1986, desde que:

t - o imóvel conste registrado como 'ativo imobili
zado da pessoa jurídica vendedora pelo menos desde
31 de dezembro de 1980;

II - a venda se efetiva mediante instrumento público
registrado no cartório competente até 31 de dezembro
de 1986;

IH - o pagamento do preço seja feito integralmente
em dinhciro, no prazo máximo de 3 (três) anos contados
da data da celebração do contrato.

§ 1" Nas vendas efetuadas a prazo, no mínimo 20%
(vinte por cento) do preço deverão ser recebidos pela
pessoa jurídica no ato da celebração do contrato, 30%
(trinta por cento) em até 18 (dezoito) parcelas mensais
de igual valor e os 50% (cinqüenta por cento) restantes
em parcelas mensais de igual valor, vencíveis até o final
do terceiro ano.

§ 2" Nas vendas efetuadas para recebimento do pre
ço após o término do exercício social, a exclusão de
que trata este artigo fica condicionada à obscrvância
do disposto no art. 6" do Decreto-Lei n" 1.892, de 16
de dezembro de 1981.

§ 3' O lucro de que trata este artigo constituirá re
serva específica, que somente poderá ser utilizada para
incorporação ao capital ou absorção de prejuízos.

§ 4' O aumento do capital social com utilização da
reserva constituída na forma do parágrafo anterior não
será considerado reinvestimento para os efeitos da Lei
n' 4.131, de 3 de setembro de 1962, alterada pela Lei
n' 4.390, de 29 de agosto de 1964.

§ 5' A reserva de que trata o § 3" deste artigo não
será computada para os efeitos do disposto no art. 65
do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezembro de 1')77.

§ 6"> Aos aumentos de capital efetuados com utiliza
ção da reserva de que trata o § 3" deste artigo aplicam-se
as normas do art. 63 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26
de dezembro de 1977.

Art. 79. A exclusão prevista no art. 78 desta lei
não se aplica às vendas realizadas:

I - entre pessoa jurídica controladora e pessoa jurí-
dica controlada:

II - entre pessoas jurídicas interligadas;
III - de sociedade para a pessoa física que a controle.
§ 1" A vedação aplica-se às vendas realizadas entre

as pessoas que. em qualquer momento no período com
preendido entre a data da publicação desta lei e o dia
31 de dezembro de L988, mantenham qualquer das rela
ções previstas neste artigo.

§ 2c' Consideram-se;
a) controladoras, quaisquer pessoas que se enqua

drem nas definições contidas nos arts. 116 e 243, §
2", da Lei n'! 6.404, de L5 de dezembro de 1976:

b) interligadas, as pessoas jurídicas que tenham como
controlador o mesmo sócio ou acionista.
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§ 3',' O disposto no parágrafo anterior aplica-se in
clusive às pessoas jurídicas que não revistam a forma
de sociedade por ações.

Art. 80 Perderá o direito à exclusão de que trata
o art. 78 desta ici o contribuinte que, no prazo de 10
(dez) anos, contado da data da venda, readquirir o
imóvel vendido ou vier a tomá-lo em arrendamento
mercantil.

Parágrafo único. A restrição de que trata este artigo
aplica-se, inclusive, nos ca~os de fusão, incorporação
ou cisão de empresas.

Art. 81. A exclusão de que trata o art. 78 desta
lei aplica-se também aos resultados decorrentes de desa
propriações de imóveis que vierem a ser efetuadas até
31 de dezembro de 1986.

Art. 82. A infringência de qualquer das disposições
dos arts. 78 a 81 desta lei implicará perda' do direito
à exclusão e conseqüente cobrança do respectivo impos
to, corrigido monetariamente, calculado como devido
no exercício ou exercícios financeiros em que tiver sido
efetuada a exclusão do lucro, acrescido de juros de
mora e multa de lançamento de ofício, na forma da
legislação cm vigor.

Art. 83. Procedam-se às seguintes alterações no
Decreto-Lei n" 1.455, de 7 de abril de 1976:

I - o § 1\' do art. 29 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 29 ..
§ 1" O produto da venda será integralmente

depositado no Banco do Brasil S/A, à ordem do
Fundo Especial para Calamidade Pública, instituí
do pelo Decreto-Lei n·.' 950, de 13 de outubro de
1969.

II - o art. 30 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30. As mercadorias apreendidas. ob.ieto
de pena de perdimento aplicad'á em dccisão admi
nistrativa, ainda quando pendente de apreciação
.iudicial, inclusive as que estiverem à disposição
da Justiça como corpo de delito, produto ou objeto
do crime, poderão ser destinadas na forma deste
artigo.

§ 1c' Semoventes ou mercadorias que exijam
condições especiais dc armazenamento poderão ser
destinadas:

a) para venda mediante licitação pública; ou
b) para incorporação a órgão, da administração

pública, ou para entidades filantrópicas, científicas
ou educacionais, sem fins lucraticos, antes mesmo
do término do prazo definido no § 1" do art. 27
deste decreto-lei.

§ 2" O prejudicado será indenizado com base
no valor da venda ou, se incorporadas conforme
o § I" deste artigo, no valor arbitrado constante
do processo administrativo, atualizado pela varia
ção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional, quando fizer jus à devolução das merca
dorias destinadas na forma deste artigo."

Art. 84. As pessoas jurídicas que exploram ativi
dade industrial poderão promover depreciação acele
rada dos bens de produção, pelo dobro da taxa usual
mente admitida, em relação às instalações, máquinas
e equipamentos novos, que vieram a ser adquiridos
para utilização no desenvolvimento da atividade opera
cional.

§ Lo O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação
às instalações , máquinas e equipamentos, adquiridos
no período compreendido entre 1·> de janeiro de 1986
e 31 de dezembro de 1987, podendo o Ministro da Fa
zenda prorrogar esse prazo por até (3) (três) anos.

§ 2" O total acumulado da depreciação, inclusive
a normal, não poderá ultrapassar o eusto de aquisição
do bem. corrigido monetariamente.

Art. 85. Na atualização monetária dos valores ex
pressos em cruzeiros na legislação tributária, o Ministro
da Fazenda poderá promover arredondamento não su
perior a 10% (dez por cento) do valor da ORTN no
primeiro mês de vigência dos valores atualizados.

Art. 86. O lançamento de ofício das contribuições
para o Fundo de Participação do PISIPasep. instituídas
pelas Leis Complementares n"'7 e 8, de 7 de setembro
de 1970 e 3 de dezembro de 1970, respectivamente,
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e alterações posteriores, bem como a contribuição para
o Fundo de Investimento Social- Finsocia!. instituída
pelo Decreto-Lei n',·1. 940, de 25 de maio de 1982. terão
lugar quando o contribuinte:

I - não efetuar ou efetuar com insuficiência o paga
mento das contribuições devidas, dentro dos prazos le
galmente determinados;

II~ não apresentar declaração para o PISIPasep ou
para o finsocial;

III - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos
que lhe for dirigido, recursar-se a prestá-los ou não
os prestar satisfatoriamente;

IV - fizer declaração inexata.
§ 1" Nos casos de lançamento de ofício previsto nes

te artigo, serão aplicadas, no que couber, as multas
estabelecidas no art. 21 e seus parágrafos do Decre
to-Lei n' 401, de 30 de dezembro de 1968, e alterações
posteriores, calculadas sobre o valor das contribuições
atualizadas monetariamente nos termos do art. 5" e seu
§ l' do Decreto-Lei n" L704, de 23 de outubro de 1979,
com a redação dada pejo art. 23 do Decreto-Lei n"
1.967, de 23 de novembro dc 1982.

§ 2' Quando as contribuições tiverem por base de
cálculo o imposto de renda devido, inclusive adicionais,
ou como se devido fosse, a atualização monetárioa alu
dida no § 1" deste artigo obedecerá, no que couber.
às disposições dos arts. 2" a 6" do Decreto-lei n" 1.967,
de 23 de novembro de 1982.

Art. 87. O art 1" do Decreto-Lei n'! 815, de 4 de
setembro de 1969, com a redação dada pelo art. I"
do Decreto-Lei n" 1.139, de 21 de dezembro de 1970,
passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 1'" Não sofrerão desconto do imposto de
renda na fonte. quando decorrentes de exportação
brasileira, nas condições. formas e prazos estabe
lecidos pelo Ministro da Fazenda:

c) os juros e comissões relativos a créditos obti
dos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações ."

Art. 88. O capu! do art. 101 do Decreto-Lei n
9.760, de 5 de setembro de 1946, passa a vigorar com
a seguinte redação, mantidos seus parágrafos:

"Art. 10L Os terrenos aforados pela União fi
cam sujeitos ao foro de 0,6% (seis décimos por
cento) do valor do respectivo domínimo pleno, que
será anualmente atualizado."

Art. 89. O art. 205 do Decreto-Lei n" 9.760. de
5 de setembro de 1946, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:

"Art. 205 ..
§ I" Fica dispensada a autorização quando se

tratar de unidade autônoma de condomínios, regu
lados pela Lei n' 4.591, de ]6 de dezembro de
1964, desde que o imóvel esteja situado em zona
urbana, e as frações ideais pretendidas, em seu
conjunto, não ultrapassem 113 (um terço) de sua
área total.

§ 2" A competência prevista neste artigo pode
rá ser delegada ao Ministro da Fazenda. vedada
a subdeleg,i'çáo."

Art. 90. Fica autorizada a remição dos aforamentos
constituídos há mais de 10 (dez) anos. sobre terrenos
de marinha e scus acrescidos, situados além da faixa
de 100 (cem) metros da atual orla marítima e do raio
de 1.320 (um mil trezentos e vinte) metros de estabeleci
mentos militares.

Parágrafo único. Será concedida a remição se satis
feitas, conjuntamente, as seguintes condições:

a) tratar-se de zona especificada em ato do Ministro
da Fazenda;

b) ser o foreiro titular de unidade autônoma de edifí
cio cm condomínio regulado pela Lei n" 4.591, de 16
de dezembro de 1964.

Art: 91. A remição far-se-á mediante pagamento
da importãncia correspondente a 19,5% (dezenove e
meio por cento) do valor do domínio pleno e das benfei
torias.

Parágrafo único. O valor do domínio pleno e das
benfeitorias será fixado em avaliação e expresso em
cruzeiros, fazendO-Sé referências à sua equivaléncia em
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
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Art. 92. Nos pedidos de licença de transmissões
onerosas, protocolizados até 28 de agosto de 1985, o
cálculo dos laudêmios será efetuado com base nos valo
res vigorantes na data da apresentação dos respectivos
requerimentos, se o pagamento for feito dentro de 90
(noventa) dias da entrada em vigor desta lei.

Art. 93. O art. 1" do Decreto-Lei n' 1.876, de 15
de julho de 1981, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. l? Ficam insentas lle foros e taxas de
ocupação, referentes a imóveis de propriedade da
União. as pessoas consideradas carentes, assim en
tendidas aquelas cuja situação econômica não lhes
permita pagar esses encargos sem prejuízo do sus
tento próprio e de sua família.

Parágrafo único. A situação de carência será
comprovada anualmente. perante o Serviço do Pa
trimônio da União, na forma que for estabelecida
em ato do Ministro da Fazenda...

Art. 94. O Imposto sobre Serviços de Transporte
Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passagei
ros e Cargas passa a denominar-se Imposto sobre Trans
portes, regendo-se pelas normas em vigor do tributo
cujo nome é modificado, mantido inclusive o § 3' do
art. J' do Decreto-Lei n" 1.438. de 26 de dezembro
de 1975.

Art. 95. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a
expedir instruções para a execução desta lei, especial
mente no que se refere à adaptação das normas em
vigor ao regime de tributação das pessoas físicas e jurídi
cas aqui estabelecido.

Art. 96. Os juros e dcvidendos de cadernetas de
poupança do Sistema Financeiro de Habitação - SFH,
pagos ou creditados a pessoas físicas. calculados sobre
o saldo médio superior a 3.500 (trés mil e quinhentas)
Unidades Padrão de Capital - UPC. ficam isentos do
imposto de renda:

I - na fonte, até 31 de dezembro de 1986;
H-na·declaração de rendimentos, até o ano finan

ceiro de 1987, inclusive.
Art. 97. Os· vencimentos. soldos e vantagens dos

funcionários públicos civis e militares da União serão
reajustados semestralmente nos meses da janeiro e ju
lho de cada ano.

Art. 98. Os salários. de valor de até 10 (dez) sala
rios mínimos, serão reajustados em pelo menos lOOC;fo
(cem por cento) da variação do Índice de Preços ao
Consumidor Ampliado - IPCA.

Art. 99. Nos casos de tributação em separado pre
vistos na legislação do imposto sobre a renda em vigor.
os abatimentos comuns ao casal poderão ser parcial
mente pleiteados na declaraçáo de ambos os cônjuges.
de forma diretamente proporcional os rendimentos de
cada um. desde que não sejam ultrapassados os limites
anualmente fixados por contribuinte.

Art. 100. Fica isento do imposto de renda das pes
soas físicas o lucro obtido na alienaçâo de imóveis de
valor não superior a 2.500 (dois mil e quinhentas)
ORTN. desde que não tenha ocorrido outra alienação
nas mesmas condições. no espaço de 5 (cinco) anos.

Art: lO\. Esta lei entra em vigor na data de sua
pnblicação.

Art. 102. Ficam revogadas as disposições cm con
trário" em especial o caput do art. 7" do Decreto-Lei
n" 2.052. de 3 de agosto de 1983 (VETADO).

BrasI1ia. 23 de dezembro de 1985; 164"'}ia Indepen
dência e 97" da República.- JOSÉ SARNEY - Dilson
Domingos Funaro.

LEI N" 4.069.
DE II DE JUNHO DE 1962

Fixa novos valores para os vencimentos dos servi·
dores da União, institui empréstimo compulsório
e altera legislação do Imposto de Renda, autoriza
emissão de títulos de recuperação financeira, modi·
fica legislção sobre emissão de letras e Obrigações
do Tesouro Nacional e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
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CAPÍTULO]
Fixa Nóvos Valores e Vencimentos

dos Servidores da União

Art. l' Os níveis de vencimentos base. a razão hori
zontal. os valores dos símbolos dos cargos em comissão
e das funções gratificadas de que tratam o Anexo IH
da Lei n" 3.780. de 12 de julho de 1960. e o art. l'
da Lei n' 3.826, de 23 de novembro de 1960, ficam
reajustados, dc acordo com o Anexo I desta lei.

Art. 2' Os padrões de vencimentos a que se refere
o art. 1" da Lei n" 3.783, de 30 de julho de 1960, ficam
reajustados, de acordo com o Anexo H desta lei. .

~ l' Os vencimentos estabelecidos neste artigo divi
dem-se em soldo (213) e gratificação (113), na confor
midade das !etras a e b do parágrafo único do art.
2'" do Código de Vencimentos e Vantagens dos Milita'
res, aprovado pela Lei n" 1.316, de 20 de .janeiro de
1951.

§ 2" A soma das vantagens recebidas por militares,
com exceção dá ajuda de .custo, diárias, salário-família.
aulas suplementares, etapas e gratificações de pára-que
dismo. serviço aéreo, serviço de submarino, escafan
dria, nível universitário e especiaJidade~ não deverá ul
trapassar o limite estabelecido no art. 4'. da Lei n"
3.783. de 30 de julho de 1960, 06servado. no entanto,
o disposto no art: 8" desta lei.

Art. 3' Aos servidores inativos civis pagos pelo Te
souro Nacional fica concedido um aumento de 40%
(quarenta por cento) calculado sobre a parcela dos pro
ventos. relativas aos vencimentos do nível que lhes for
correspondente.

Parágrafo único. O pagamento dos novos proventos
será feito desde logo, independente de apostila dos res
pectivos títulos. sem prejuízo do disposto no art. 63
da Lei n" 3.780. de 12 de julho de 1960.

Art. 4" Os militares que se encontram na inativi
dade e os pensionistas terão os seus proventos reajus
tados tomando-se por base os vencimentos fixados na
tabela do Anexo 11 desta lei, observado o disposto no
art. 2'1 e seus, parágrafos.

Art. 5' E concedido aos pensionistas civis pagos pe
lo Tesouro Nacional um aumento correspondente a
40% (quarenta por cento) sobre as respectivas pensões.

§ l' As pensões concedidas pelo Instituto de Previ
dencia e Assistencia dos Servidores do Estado serão
reajustadas, automaticamente, na mesma base do au
mento de 40% (quarenta por cento). na forma do De
creto n'! 51.060, de 26 de julho de 1961.

§ 2" Para os efeitos do pagamento da pensão deixa·
da pelos servidores civis, militares e autárquicos, consi
deram-se seus dependentes os filhos de qualquer con
dição.

§ 3'-' O servidor civil. militar ou autárquico, solteiro.
desquitado ou viúvo, poderá destinar a pensão, se não
tiver filhos capazes de receber o benefício, à pessoa
que viva sob sua dependência econômica no mínimo
há cinco anos. e desde que haja subsistido impedimento
legal para o casamento.

§ 4' Se o servidor tiver filhos, somente poderá desti
nar à referida beneficiária metade da pensão.

§ 5'" O servidor civil, militar ou autárquico. que for
desquitado, somente poderá valer-se do dispósto nas
parágrafos anteriores se náo estiver compelido judicial
mente a alimentar a ex-esposa.

§ 6" Na falta dos benefícios referidos nos parágrafos
anteriores, o servidor civil, militar ou autárquico poderá
destinar a pensão à irmã solteira, desquitada ou viúva,
que VIva sob sua dependência economica.

§ 7'1 Os benefícios deste artigo serão extensivos aos
pensionistas dos servidores autárquicos.

Art. 6" Aos servidores em atividade, que se encon
trem nas condições previstas no art. 5'", e respectivos
§§ 1" e 2" da Lei n" 3.826. de 23 de novembro de 1960
fica concedido um abono de 40% (quarenta por cento):
calculado sobre o total correspondente aos respectivos
vencimentos acrescidos de abono previsto naquele ar
tigo.

Parágrafo único. Fica concedido aos servidores em
atividade, que se encontram nas condições do art. 9'?
da Lei n" 3.826. de 23 de novembro de 1960, um aumen
to de 40% (qurtrenta por cento). caulculado sobre os
respectivos vencimentos reajustados na forma daquele
artigo.
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Art. 7" Aplicam·se ao pessoal ativo e inativo dos
Territórios. autarquias federais, entidades paraestatais
e serviços. portuários e marítimos administrados pela
União sob forma autárquica. bem como aos servidores
e empregado, de qualquer categoria da Rede Ferro.
viária FederaLS.A., as vantagens financeiras desta lei.
na mesma base percentual e limitações previstas para
os servidores civis, deduzindo-se quaisquer aumentos
salariais ou de níveis de vencimentos concedidos após
a Lei n' 3. 826, de 23 de novembro de 1960. desde
que não sejam decorrentes da sua aplicação e dos enqua·
dramentos resultantes da Lei n" 3.780, de 12 de julho
de 1960. .

Art. 8" Nenhum servidor, civil ou militar, aiívo ou
inativo. da administração direta.ou indireta, abrangido
por esta lei, poderá perceber, no País. a título de venci
mento, remuneração, vantagens pecuniárias fixas ou
proventos. pagos mensalmente, quantia total superior
a 17 (dezessete) vezes o maior salário mínimo em vioor

Parágrafo único. Inclui-se no disposto neste artig~
a participaç'lo na arrecadaç'lo de tributos.

Art. 9'1 Aos servidores do Ministério da Fazenda
náo sujeitos ao regime de remuneração. nomeados o~
para ele transferidos após 22 de março de 1962. é veda
da. com a ressalva do § 1", a percepção de percentagem
sobre a arrecadação de quaisquer rendas públicas.

§ 1" O disposto neste artigo não se aplica aos servi·
dores que, por força de leis especiais, já estejam no
gozo de tais vantagens, antes de 22 de março de 1962.

§ 2' para efeito do disposto no parágrafo anterior,
observar-se-á conjuntamente o seguinte:

a) o limite de 90% (noventa por cento) sobre o
respectivo vencimento;

b) a norma do art. 8" desta lei.
§ 3" (VETADO).
~ 4' A participação dos funcionários nas multas im

postas em virtude de processo instaurado após avigen
cia desta lei. por infração de qualquer lei ou regula
mento fiscal, passará a ser a seguinte:

a) nos casos de infração de simples dispositivos re'
gulamentares, sem falta de pagamento de imposto. 25%
(vinte e cinco por cento);

b) nos casos de infração consistente em falta de pa
gamento de imposto, no todo ou em parte, 50% (cin
qüenta por cento).

§ 5" O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos casos em que a legislação específica estabeleça parti
cipação e~n percentagem menor que a ora fixada.

~ 6' E revogado o § 8" do art. 373 do Regulamento
anexo ao Decreto n" 45.422, de 12 de fevereiro de 1989.

§ 7" A participação dos funcionários nos casos de
importância arrecadadas em virtude de leilão de merca
dorias será de 35% (trinta e cinco por cento).

Art. 10. O pagamento em moeda estrangeira, feita
a servidores civis, da administração direta ou indireta.
ou militares em viagens, missão ou exercício no exterior.
não sofrení qualquer acréscimo em decorréncia da apli
cação desta lei.

Art. 11. Os vencimentos dos professores catedrá·
ticos do ensino superior. do Coléaio Pedro II e dos
delegados de Polícia, de que trata o art. 75 da Lei
n" 3.780, de 12 de julho de 1960, ficam majorados em
40%.

Art. 12. O aumento de que trata esta lei ti exten
siva. na mesma base. ao pessoal do poder Excecutivo
lotado nos órgãos transferidos para o Estado da Guana'
bara, por força da Lei n" 3.752. de 14 de abril de 1960.

§ 1" O disposto neste artigo é aplicável aO pessoal
inativo aposentado posteriormente à. transferência.

§ 2" Aplica-se à Polícia Militar e Corpo de Bom
beiros do antigo Distro Federal (Estado da Guanabara)
o disposto neste artigo. na forma do. Anexo II desta
lei.

Ar!. 13. Aos servidores da prefeitura do Distrito
Federal (vetado) e do Departamento Federal de Segu·
rança Pública, de Brasília, é extensivo o aumento de
que trata esta lei, deduzindo-se quaisquer aumentos
havidos de 23 de nobembro de 1960 li data desta lei.
observando-se o disposto nos arts. 2'.' e 4" da Lei n"
4.019, de 20 de dezembro de 196L

Art. 14. Serâ concedido um aumento de 40% (qua
renta por cento) sobre os vencimentos dos membros
do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Re
cursos. Supremo Tribunal Militar. Tribunais da Justiça
do Trabalho, Tribunal de Contas da União. dos rcpre·
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sentantes do Ministério Público nos referedos órgãos;
dos membros do Tribunal de Ju~tiça, da Justiça de 1"
Instância e Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios Federais, do Tribunal de Justiça, Justiça
de l' Instância e Ministério Público em exercício no
antigo Distrito Federal, hoje Estado da Guanabara,
quando da mudança da Capital para BrasI1ia; dos Juízes
Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento e
Juízes Substitutos; do Procutador-Geral e demais Pro
curadores da República, do Procurador Regional Ad
junto; dos Auditores do Tribunal de Contas, dos Pro
motores, Auditores e Advogados de Ofício da Justiça
Militar; dos Consultores Jurídicos e dos demais mem
bros do serviço jurídico da União (mt. 14 da Lei n'·'
3.414, de 20 de junho de 1958), observado o disposto
no art. 4-' da Lei n' 4.019, de 20 de dezembro de 1961,
e no § 5\' do art. 97 da Lei n\' 3.754, de 14 de abril
dc 1960.

Art. 15. Aos servidores das Secretarias dos Tribu
nais do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da
União se estcndem as vantagens desta lei, observado
o disposto do § 3' do art. 97 da Lei n" 3.754. de 14
de abril de 1960, deduzindo-se quaisquer aumento havi
dos depois da extensão da Lei n" 3.826, de 23 de novem
bro dc 1960.

Art. 16. As vantagens da presente lei estendem-se
aos servidores do SAMDU (Serviço de Assisténcia Mé
dica Domiciliar dc Urgéncia).

Art. 17. (VETADO).
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 18. Independente do limite a que se refere

o art. 4' da Lei n' 3.783. de 30 de julho de 1960"
será concedido abono de 20% (vinte por cento) sobre
os vencimentos ao militar que, preenchendo os requi
sitos exigidos pela legislação em vigor, para a transfe
rência facultativa para a inatividade, com uma ou mais
promoções, permaneça em atividade.

§ I" Será concedido igual abono de 20% (vinte por
cento) sobre os seus vencimentos ao servidor civil que.
preenchendo os requisitos exigidos pela legislação em
vigor para a aposentadoria facultativa, permaneça em
atividade.

§ 2\' O direito à percepção dos abonos previstos nes
te artigo cessará a partir do dia em quc o servidor militar
ou civil passar para a inatividade.

Art. 19. O aumento de vencimentos concedido por
esta lei se aplica. nas mesmas bases, aos servidores
dos Ambulatórios da Policlínica dos Pescadores da Cai
xa de Crédito da Pesca do Ministério da Agricultura.

Parágrafo único. (VETADO).
Art. 20. O salário-famI1ia concedido ao servidor da

União fica majorado para Cr$ 2.500,00 (dois mil e qui
nhentos cruzeiros) por dependente.

Parágrafo único. A partir de janeiro de 1963, do
quarto dependente em diante, o salário-família será ele
vado para Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros).

Art. 21. Para os efeitos do pagamento de salário
famI1ia, considera-se dependente do servidor solteiro,
desquitado ou viúvo, a mulher solteira, desquitada ou
viúva, que viva sob sua indepenôniea econômica, no
mínimo há cinco anos e enquanto persistir o impedi
mento legal de qualquer das partes para se casar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente
beneficia ao servidor desquitado quando náo tenha o
encargo de alimentar a ex-esposa.

Art. 22. (VETADO).
Alt. 23. Fica prorrogado, até o vencimento do pri

meiro período de que trata o § I" do art. 14 da Lei
n" 3.780, de 12 de julho de 1960, o prazo estabelecido
no art. 87 da mesma lei.

Parágrafo único. (VETADO).
Art. 24. (VETADO).
Art, 25. VETADO).
Parágrafo único. VETADO).
Art. 26. Os membros do Tribunal Superior Eleito

ral e os membros dos Tribunais Regionais Eleitorais
perceberão um jeton de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzei
ros) por sessáo a que comparecerem, até o máximo
de 15 (quinze) jetons por mês.

Art. 27. Aos pilotos civis da União, das autarquias
federais ou entidades pareestatais. será concedida uma
gratificação por hora de voa, quando pilotando, corres-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

pondente a 1% (um por cento) dos seus vencimentos
não podendo ultrapassar 213 (dois terços) dos mesmos.

Art. 28. (Vetàdo).
Art. 29. Ficam extensivos às entidades represen

tativas de Servidores Públicos, de âmbito nacional, que
tenham seus estatutos devidamente registrados, até da
data da presente lei, os benefícios de que trata a Lei
n" 1.134, de 14 de junho de 1950.

Art. 30. Os oficiais das Forças Armadas que tive
rem curso superior, terão direito à gratificação de nível
universitário, na seguinte proporção:

a) 15% (quinze por cento) para os diplomados pela
Academia Militar das Agulhas Negras, Escola Naval,
Escola de Aeronáutica, Escola de Oficiais Espccialistas
e de Infantaria de Guarda da Aeronáutica c outras
de formação ou especialização de oficiais de nível supe
rioe

b) 20% (vinte por cento) para os que, além dos
cursos da letras a, tenham um ano de curso de especia
lidade ou aperfeiçoamento, obtido em escola militar;

c) 25% (vinte e cinco por centó) para os que, além
do curso da letra a,' sejam possuidores dos cursos de
Estado-Maior, Escola de Guerra Naval ou Escola Téc
nica.

§ l' Os oficiais dos Quadros de Médico, Dentista,
Farmacêutico e Veterinário, serão enquadrados nas le
tras acima. conforme o curso seja de 3, 4, 5 ou mais
anos.

§ 2" Ficam suprimidas as gratificações de Estado
maior e Técnico.

Art. 31. O disposto no artigo anterior se aplica aos
oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do
antigo Distrito Federal (Estado da Guanabara) desde
que para o ingresso no curso de formação de oficiais
tenha sido exigido o curso médio completo.

Parágrafo único. Aplica-se aos oficiais do quadro
de Saúde. o disposto no § 1" do artigo anterior.

Art. 32. Fica concedida aos oficiais do Quadro Au
xiliar de Oficiais, em extinção, aos oficiais dos quadros
de especialistas, auxiliares ou de administração das For
ças Armadas, a gratificação de 15% (quinze por cento)
de seus vencimentos, respeitado o teto do § 2-' do art.
2" dcsta lei.

§ 1" A gratificação de que trata este artigo é exten
siva aos oficiais das Forças Armadas e do Corpo de
Bombeiros c Polícia Militar do antigo Distrito Federal
(Estado da guanabara), não atingidos pelo disposto nos
art. 30 c 31 desta lei.

§ 2" É vedado a acumulação de vantagens de que
trata este artigo com a de nível universitário.

Art. 33. Os oficiais que ocupem funções para as
quais são exigidos os cursos de Estado-Maior ou Téc
nico, quando neles diplomados, farão jus a uma gratifi
cação especial de 8% (oito por cento) à qual nâo se
aplicará o disposto no § 2' do art. 2".

Art. 34. Ao militar que servir em guarnição do Co
mando Militar da Amazônia e Brigada Mista de Mato
Grosso, será paga uma quota adicional de 30% (trinta
por cento) sobre o seu vencimento.

§ 1,. Igual vantagem é concedida ao militar da Mari
nha e Aeronáutica que servir na mesma área de juris
-dição dos Comandos de que trata este aItigo.

§ 2' Essa vantagem será paga idependentemente de
qualquer outra vantagem prevista na Lei n', 1.316, de
20 de janeiro de 1951, e não se lhe aplica o disposto
do art. 4-' da Lei no, 3.783, de 30 de julho de 1960.

Art. 35. Os cabos e taifeiros, bem como as demais
praças das Forças Armadas sujeitas a legislação especial
para contrair matrimônio, farão jus à etapa suplemen
tar, desde que casados com permissão da autoridade
competente.

Art. 36. É incluída entre as vantagens incorporá
veis (art. 36 da Lei n" 1.316, de 20 de janeiro de 1951),
a gratificação dc escafandria, observada a rcstrição do
ar!. 46 da mesma lei.

Art. 37. (Vetado).
Art. 38. O disposto no art. 4" da Lei n" 3.783, de

30 de julho de 1960, não se aplica aos incapacitados
fisicamente da última guerra, amparados pelo Decre
to-Lei n" 8.795, de 23 de janeiro de 1946.
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Art. 39. O art. 42 do Decreto-Lei n" 4.014, de 13
de janeiro de 1942, alterado pelo Decreto-Lei n"99.832.
de 11 de setembro de 1945, e Lei n'·' 2.879, de 2] d"
setembro de 1956, mantido o parágrafo único desta
última lei, passa a ter a seguinte redação.

"Art. 42. As comissões que competem aos des
pachantes aduaneiros obedecerão as que se seguem
das quais as relativas à tabela "A" serão recolhidas
às repartições competentes é as relativas às tabelas
"B" e "C" aos sindicatos de classse. para entrega
aos despachantes quc executarem o serviço:

Tabela "A" - Pelos despachos de importação,
trânsito, exportação, baldeação e reembarque de
mercadorias estrangeiras. mesmo no regime de por
tarias ou requisição - 2% (dois por cento) sobre
o valor das faturas comerciais ou consulares, inclu
sive as despesas de ágio e sobretaxas cambiais;

Tabela "B" -pelos despachos de exportação para
o exterior \, 12% (um vírgula doze por cento) sobre
o valor da fatura cambial ou de contrato de càmbio:

Tabela "C' - Pelos despachos dc reembarque
Ou trãnsito de mercadorias estrangeiras pelo terri
tório nacional. bem assim despachos de exportação
ou desembaraços de importação, de mercadorias ne
gociadas entre localidades brasileiras, transportadas
por via marítima ou aérea. fluviais ou marítimas ou
lacustres - 1,5% (um vírgula cinco por cento),

sobre o valor das guias, despachos, notas fiscais ou
conhecimentos de carga.

§ I,. As comissões fixadas na tabela"A" não po
derão exceder de uma vez c meia o salário mínimo
de maior valor vigente no país e nem ser inferior
a 1% (um por cento) de"sa importância as fixadas
na tabela "B" não poderão exceder de 40% (qua
renta por cento) do maior salário mínimo vigente
e nem ser inferior a 10% (dez por cento) desse valor
e as fixadas na tabela "C" não poderá exceder de
40% (quarenta por cento) dcsse valor e nem ser
inferior a 5% (cinco por cento) dessa importância.

§ 2' As importãncias arrecadadas que excede·
rem os tetos correspondentes fixados na Lei n" 2.879.
de 21 de setembro de 1956, serão calculadas separa
damente nos respectivos despachos e levantadas pe
los Sindicatos de Despachantes Aduaneiro. locais
e distribuídas da seguinte forma:

113 (um terço) para o despachante que executar
o serviço;

113 (um terço) para distribuição em partes iguais
entre os demais despachantes, sindicalizados ou não;

1/3 (um terço) para os ajudantes de despachantes
aduaneiros, sendo 50% (cinqüenta por cento) para
o ajudante de despachante que executar o serviço
e o restante para a distribuição em partes iguais aos
demais ajudantes.

§ 3" Para efeito dos cálculos das comissões esta
belecidas neste artigo, todos os serviços são equipa
rados aos comtantes das tabelas fixadas na Lei n"
2.879. de 21 de setembro de 1956, revogado, portan
to, o disposto na alínea "a" do § 1" do art. I' do
Decreto-Lei n" 9.832, de l1 de setembro de 1956".

Parágrafo único. A majoração de comissão admi-
tida neste artigo não incidirá sobre os despachos de
importação, reembarque ou trânsito de papel de im
prensa, destinado à confecção de livros, jornais e re
vistas.

Art. 40. O número de ajudantes de despachantes
aduaneiros nas Alfândegas e Mesas de Renda será, no
máximo, correspondente ao dobro de despachantes em
atividade, sendo gradualmente extintas, até que se atin
ja tal limite, às vagas que ocorrerem nas repartições
onde haja excesso do número ora estabelecido.

Art. 41. É o Poder Executivo autorizado a abrir.
ao Ministério da Fazenda, crédito especial de Cr$
94.500.000.000,00 (noventa e quatro bilhões e quinhen
tos milhóes de cruzeiros), que será automaticamente
registrado no Tribunal de Contas e distribuído ao tesou
ro Nacional, para atender aos encargos resultantes deste
Capítulo da presente lei.

§ 1" Os órgãos do Poder Executivo ficam obrigados
a classificar e escriturar os gastos que correrem à conta
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deste crédito especial. segundo as normas aplicáveis
aos créditos suplementares constantes do artigo 98 do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública da União,
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§ 2" O pagamento da gratificação especial de nível
universitário. no corrente exercício, poderá ser aten
dido à conta deste crédito especial, desde que não te-
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nham sido computadas dotações nas tabelas explicativas
do orçamento vigente,

Ar!. 42, As vantagens financeiras deste Capítulo
são devidas a partir de 1" de abril de 1962,

............................ : .

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

NlVEIS

18 " ••• " ••••• " ...... "."" ... "" ••
17
16
15
1~

13
12
11
10

9
8
7
6
5
~

3
2
1

Referência-base

50,~OO,OO

<16.200.00
<12,000,00
38.500,00
35.000,00
32,200,00
29.400,00
26.600.00
25.200,00
23.800,00
22.4.00.00
21.000,00
19.600,00
18.200,00
16.800.00
15.400.00
14,000,00
13,440.00

Razã~ Horizontal

2,030.00
1.820.00
1.610,00
1.400,00
1.260,00
1.190.00
1.120.00
1.050.00

980.00
910.00
8<10.00
784.00
728.00
672.00
616.00
560.00
532.00
504.00

Bl VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSAO

stlW3OLOS

l-C .. "." " , ..
2-C .. " ,."" ,, ..
W "" " .
~-C '""" "",,, ..
5-C " ,
6-C , "" " , , ..
7-0 ' ..
8-0 .
9-0 " " " ..

10-0 " : ..
11-C ,' ' , ,
12-0 " .
13-C ." " """ '
1<1-0 "" " .. , " .;'
15-0 ,," .. , _ ..
16-0 " " ..
17-C , "" ,
18-0 " ..
19-C " " '
20-0 " ,,, .
21-C ' ' , .

Valores Mensais

88.200.00
81.200,00
75.600.00
70.000,00
65,800.00
61.600.00
57.<100,00
53.200.00
50.400.00
<17.600,00
44.800.00
42.000,00
40.600.00
39,200.00
37.800.00
36.400,00
35.000,00
33.600,00
32.200,00
30.800,00
29.400,00

,",~'VAli!>'~~ ,~ C) GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO
1r"'1~, ---==--------=-------=..:.:.:.-------

Valor do
StMBOLOS vencimento mal.

a p"'tiflcação em
cruzeiros mensaIs

1·1" , ••.• , •••

2-1" ..

3-1" .

~-F .
5-1" ..

6-1" .
7-1" .
8-1" ..
9-1" .

10-1" ..
11-1" , .
12·1" .
13-1" ..
'U-F
15-1" :::::::::::::::::::::::::::::::::.
18-1" .
17-1" .
18-1" ..
19-1" .. , , ..
20-1", , .. , , .
21-1" : , ..
22-1" ., ,' , .
23·1" .
2i-1" , , , .
25-1" ..

81.800.00

58.S00.00

56.000.00

53.200.00

51.S00.00

5O.~00.00

49.000.00
<l7.8oo.011
<18.200.00
«.SOO.OO
<13.<100.00
<12.000,00
<10.800,00
39.200,00
37.800.00
36.400,00
35.000.00

,33.800,00
32~200,OO

30.800.00
29.400,00
28.000,00
26.600,00
25.200,00
23.800,00
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ANEXO TI

Vencimentos

Servidores lIliIitares

CAPITULO III
Dos títulos de recuperação tínanceira

Ar!.5.i. ]O: o Poder Executivo autorizado a cmItlr
títulos da dívida pública interna fundada, denominados
de "Recuperação Financeira" c distribuídos em séries
autônomas. respeitado o limite máximo de circulação
de Cr$ 150.000.000.000,00 (cento c cinqüenta bilhôes
de cruzeiros).

§ I" Os títulos de que trata este artigo serão destina
dos a atender:

I - à unificação da dívida pública interna fundada
da União; e

11 - à liquidação, no todo ou em parte, de débitos,
apurados em processo. à conta de "Restos a Pagar"
e "Exercícios Findos", de responsabilidade do Tesouro
Nacional. mediante expressa manifestação dos interes
sados.

§ 2'! Não estão sujeitos aos efeitos da presente lei
as obrigações de que cogitam as Leis n"; 1.474. de 26
de novembro de 1951. e 2.973, de 26 de novemhro
de 1956.

§ 3',' Os títulos vencerão juros anuais de 7% (sete
por cento) e seráo negociáveis em todas as Bolsas do
País.

§ 4" A critério da Junta Administrativa da Caixa
de Amortização. os títulos serão nominativos ou aO
portador e dos valores nominais de CrS 1.000.00 (um
mil cruzeiros). Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). Cr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros). Cr$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzeiros e Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).

Ar!. 54. À Caixa de Amortização compete:
a) promover a emissão dos títulos de "Recuperação

Financeira" ;
b) efetuar o serviço desse empréstimo diretamente

ou por intermédio das Caixas Económica~ Federais.
Banco do Brasil S. A., Banco Nacional do Desenvol·
vimento Econômico. Banco do Nordeste do Brasil S.
A. e Banco de Crédito da Amazônia, de acordo com
as instruções que é autorizada a baixar para esse fim;

c) apresentar ao Ministro da Fazenda, trimestral
mente, circunstanciado relatório sobre a situação das
emissões e circulação dos títulos de "Recuperação Fi
nanceira", do qual deverão constaras mutações havidas
no trimestre anterior e as providências a serem tomadas
em defesa dos interesses da Fazenda Nacional.

Ar!. 55. Os títulos de' "Recuperação Financeira"
entrarão em circulação mediante Aviso Ministerial ex
pedido à Caixa de Amortização:

I -por solicitação da Direção Geral da Fazenda Na
cional, quando se tratar de "Restos a Pagar" e "Exer
cícios Findos"; e

II - por iniciativa da Junta Administrativa da Caixa
de Amortização. no caso de unificação da dívida pública
federal fundada.

Ar!. 56. Os títulos de "Recuperação Financeira"
poderão ser dados pelo seu valor nominal:

l-em caução. para garantia de quaisquer contratos
de obras e serviços celebrados com o Governo Federal;

II - como fiança perante repartições federais;
111- em caução, para garantia de empréstimos em

estabelecimentos de crédito autárquicos. paraestatais
ou em que o Governo Federal seja o principal acionista;

g) as quantias correspondentes ao acr~scimo do patri
mônio da pessoa física. quando a repartição lançadora
comprovar não corresponder esse aumento aos rendi
mentos declarados. salvo se provar que aquele acrés
cimo patrimonial teve origem em rendimentos não tri
butávci>.

§ J'! O servidor que, de má fé ou sem suficiente
elementos de comprovação. promover lançamento do
imposta indevido~ será passível de denliss,lo. sem pre
juízo da respomabilidade criminal."

rendimento da pessoa física ou na guia de retenção
na fonte, desde que, nesta última hipótese. comprove
a propriedadc dc títulos ao portador.

Ar!. 52. O ar!. 10 da Consolidação das Leis do Im
posto de Renda, mantidas as suas alíneas e respectivos
parágrafos, passa a vi[orar com a seguinte redação:

..Al1. 10. Na cédula "l-J" scrão c1aS5ificados os ren
dimentos do capital ou trabalho mio compreendido nas
cédulas anteriores, inclusive:

21.700,00
21.700,00
18.900,00
16.800,00

22.400,00

9.660,00
6.300,00
4.200,00
4.200,00

10.500,00

13.300,00

3.500,00
2.800,00

2.500,00
2.100,00
1.800,00

1.000,00
800,00

88.200,00
77.700.00
66.500,00
50.400,00
46.200,00
42.000,00
38.500,00
35.000,00
32.200,00

Art. 47. A aplicação do "Fundo de Habitação Po
pular" será feita no prazo máximo de 5 (cinco) anos.
de acordo com regulamentação a ser baixada pelo Poder
Executivo.

l\rt. 48. Por ocasião do pagamento do adicional,
será fornecido ao subscritor compulsório um título que
terá as características que forem estabelecidas em regu
lamento e será dcnominado "ObrigaçãO do Empréstimo
de Emergência."

§ 1" A Obrigação de que trata este artigo terá poder
liberatório para pagamento dc imposto de rcnda. a par
tir do exercício de 1964. inclusive, e renderá juros de
10% (dez por cento) ao ano, pagáveis semestralmente
e por semestre vencido.

§ 2" O prazo de resgate do "Empréstimo de Emer
gência", é de 7 (sete) anos contados da vigência desta
lei.

Art. 49. As obrigações do "Empréstimo de Emer
gência" serão nominativas e intransferíveis; nos casos
de falecimento do titular se for pessoa jurídica, proce
der-se-á a transferência das obrigações na forma da
lei e conforme for determinado em regulamento.

Ar!. 50. O Poder Execl>tivo regulamentará o dis
posto nos artigos anteriores, referentes ao "cmpréstimo
Público de Emergência", dentro de 30 (trinta) dias.

Ar!. 51. Como .part,e integrante da declaração de
rendimento a pessoa física apresentará relação porme
norizada. segundo modelo ofcial, dos bens imóveis e
móveis que. no país ou no estrangeiro. constituem o
seu patrimônio e dos seus dependentes, no ano base.

§ I' A autoridade fiscal poderá exigir do contri
buinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca
da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas im
portarem em aumento ou diminuição do patrimônio.

§ 2" Ninguém poderá oferecer bens de qualquer es
pécie, em garantia de empréstim.os em Caixa Econô
mica ou estabelecimento de crédito, de cujo capital
social participe a União, o Estado ou o Município, de
valores superiores aos consignados na declaração de

Padrão

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA-

FA -10

FA-ll

General-de-Exérclto, Almlrante-de-Esquadra e Tenente-
1 Brigadeiro .
2 General-de-Divlsão, Vice-Almirante e Major-Brigadeiro
3 General-de-Brigada, Contra-Almirante e Brigadeiro ....
4 Coronel e Capltão-de-Mar-e-Guerra ...•....••...•.••.•
5 Tenente-Coronel e Capltão-de-Fragata ..
6 Major e Capltão-de-Corveta ..
7 CapItão e Capitão-Tenente ..
3 Primeiro Tenente ..
9 Segundo Tenente ..

Aspiranta a Oficiai, Guarda-Marinha, Subtenente e Subo-
ficlal : ..

Primeiro Sargento Contramestre, Sargento Ajudante ou
Intendente e assemeihados da Poliela Militar e Corpo
de Bombeiros do Ministério da Justiça e Negóelos In-
tenores ..

FA - 12 Primeiro Sargento .
FA - 13 Segundo Sargento ..
FA :.... 14 Terceiro Sargento .
FA _ 15 Ta.l1elro-mor, Cabo Música, Cabos da polícia e do Corpo

de Bombeiros e Cabos Engajados ..
FA _ 16 Talfelro de Primeira Classe. soldados com curso poltclal.

Corpo de Bombeiros. MarinheIro de PrimeIra Classe
especializado: Soldado Fuzileiro Naval de Primeira
Classe .

FA _ 17 1.0 Cabo, Tal!eiro de 2." Classe, Soldados sem curso poU
clal da Polícia Militar e Bombeiros de 2." Classe do
Corpo de Bombeiros ..

FA - 18 Cabo ..
FA - 19 Cadete e Aspirante (último ano) .
FA - 20 Soldado de Clarim de 1.' e MarL'lhelro de 1.& Classe••.•.
FA - 21 Soldado engajado Clarim de 2.a e Marinheiro de 2.a Classe,

Soldado Fuzileiro Naval de 2." Classe ............•.
FA - 22 Soldado Clarim de 3." CI""s'- .
FA _ 23 Cadete do Exército, Aspirante da MarInha, Cadete da

Aeronáutica ..
FA - 24 Aluno da Escola ou Curso de Formação de Sargento .
FA - 25 Soldado Grumete ..
FA - 26 Alunos de Escola., Preparatórias e do Colégio Naval e Sol-

.. dado Recruta ou mob. não engajado .
FA - 27 Aprendiz de Marinheiro ..

Ar!. 43.É Instituído um Empréstimo Público de
Emergência. de caniter compulsório, devido na
exercício financeiro de [982.

Ar!. 44. O Empréstimo Público de Emergên
cia será obrigatoriamente, subscrito pelos contri
buintes do Imposto de Renda. nas seguintes bases:

ai sobre o imposto devido pelas pessoas jurídicas,
cujos lucros tributários hajam sido superiores a Cr$
1.000.000.00 (hum milhão de cruzeiros), na forma da
seguinte tabela:

b) sobre o imposto devido pelas pessoas físicas de
renda líquida tributável superior a Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros) e sobre o imposto dito de
lucro imobiliário e outros arrecadados nas fontes, exce
to o de rendimento do trabalho, 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. O Empréstimo Público de Emer
gência a que se refere a presente lei será calculado
sobre o Imposto de Renda devido, desprezadas as fra
ções de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).

Ar!. 45. (VETADO).
Parágrafo único. (VETADO)
Ar!. 46. O fundo de que trata o artigo anterior será

distribuído, proporcion<llmente, aos Municí()ios dos di
versos Estados, excluídos os das Capitais, em bases
proporciçmais às populações respectivas, para o finan
ciamento de casas a serem distribuídas aos trabalha
dores em geral.

Empréstimo Público de Emergência de
Caráter Compulsório

CAPÍTULO rI

ae maIs de Cr$ \'000.000,00 a
Cr$ 5.000.000,00 - 10%:

de mais de Cr$ 5.mo.OOo,OO a
Cr$ 20.000.000,00 - 20%:

de mais de Cr$ 20.000.000,00 a
Cr$ 50.000.000,00 - 251.;

de mais de Cr$ 50.000.000,00 - 30:
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IV - como. depósito que os 'banêos devam manter
à ordem da Superintendência da Moeda e do Crédito,
em títulos de "Recuperação Financeira", não podendo
exceder de 30% (trinta por cento) sobre o valor daquele
depósito.

Art, 57. Os juros do empréstimo autorizado por
esta lei são isentos do imposto de renda e bem assim,
os respectivos títulos de quaisquer tributos federais.

Art. 58. O resgate dos títulos de "Recuperação Fi
nanceira" será efetuado a partir do exercício seguinte
ao de sua emissão, em 20 (vinte) prestações anuais
iguais, cada uma equivalente'a 5% (cinco por cento)
do valor nominal do título.

Parágrafo único. Para facilidade do resgate, os títu
.los serão emitidos em vigésimas, partes, negociáveis
e resgatáveis isoladamente.

Art. 59. O orçamento da União, a partir do relativo
ao exercício de 1964, consignará as verbas destinadas
ao serviço de juros e amortização decorrentes desta
lei, as quais serão distribuídas, automaticamente, ao
Tcsouro Nacional e postas à' disposição da Caixa de
Amortização.

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência da do
tação orçamentária, o serviço de juros e amortização
scrá efetuado, por antecipação, à conta de crédito adi
cional obrigatoriamente solicitado pelo Podcr Execu
tivo ao Congresso Nacional.

Art. 60. Incidem em prescrição legal as dívidas cor
respondentes ao resgate de títulos federais, estaduais
e municipais, cujo pagamento não for reclamado decor
rido o prazo de 5 (cinco) anos a partir da data em
que se torna público o resgatc das respectivas dívidas.

Parágrafo único. Consideram-se igualmente pres
critos os juros dos títulos referidos ncste artigo, cujo
pagamento não for reclamado no prazo de 5 (cinco)
anos. a partir da data em que se tornarem devidos.

Art. 61. Os títulos - a serem substituídos por força
do que dispõe o item I, § 1" do art. 53 desta lei 
perderão o seu valor desde que não sejam apresentados
dentro do prazo de 5 (cinco) anos. contados, a partir
da data em que a Caixa de Amortização iniciar o serviço
de substituição dos respectivos títulos.

Parágrafo único. A chamada dos portadores ou pos
suidorcs dos títulos a quc se refere este artigo será
regulada e fixada pela Junta Administrativa da Caixa
de Amortizaçáo, através de instruções, as quais serão
obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial.

Art. 62. É assegurado aos portadores ou possui
dores dos títulos de que trata o artigo anterior o direito
de requcrcrem a Caixa de Amortização a sua substi
tuição. caso não se verifique a chamada dos respectivos
subscritores. dentro do prazo de 2 (dois) anos.

Art. 63. O Poder Executivo regulamentará esta lei.
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e adotará provi
dências administrativas indispensáveis à sua fiel execu
ção na parte referente à emissão dos títulos de "Recupe
ração Financeira".

CAPÍTULO IV
Emissão de letras e obrigações do

Tesouro Nacional

Art. 64. O limite a que se refere o art. 1.' da Lei
n" 3.337. de 12 de dezembro de 1957, fica elevado para
Cr$ 130.000.000.000.00 (cento e trinta bilhões de cruzei
ros) pelo valor nominal de emissão e o prazo máximo
a que se refere o mesmo dispositivo legal elevado para
20 (vinte) anos.

Art. 65. Só se consideram em cir~ulação. para os
eíeltos da citada lei, os títulos efetivamente negociados
pelo Tesouro ou seus agentes,

Art. 66. São suprimidos o limite mínimo de juros
a que se refere o § I" do art. I'·' e o prazo de emissão
de 3 (três) anos de que trata o artigo 4" c revogado
o § 2" do art. 2" da Lei n" 3.337. de 12 de dezembro
de I~57.

Art. 67. O Ministro da Fazenda fica autorizado a
celebrar ajustes e contratos para a colocação das letras
e obrigações do Tesouro.

Art: 68. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação. ~rçvogadas as disposições em contrário.

Brasllia. 11 de junho de 1962; 141" da Independência
e 74' da República. JOÃO GOULART - Tancredo
Neves - Alfredo Nasser - Ângelo Nolasco - João
de Segada Vianna - San Tiago Dantas - Walther Mo-
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reira Salles ~_ Virgílio Távora - Antônio de Oliveira
Brito -' Armando Monteiro - Clóvis M. Travassos
- Souto Maior - Ulysses Guimarães - Gabriel de
R. Passos.

DECRETO-LEI N" 2.285,
DE 23 DE JULHO DE 1986

Estende aos fundos em condomínio a que se refere
o art. 50 da Lei n' 4.728, de 14 de jnlho de 1965,
o tratamento fiscal previsto no Decreto-Lei n' 1.986,
de 28 de dezembro de 1982, e dá outras providên.
cias.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item lI, da Constituição, decreta:

Art. 1" O tratamento fiscal previsto nos arts. 2",
4' e 5' do Decreto-Lei n' 1.986, de 28 de dezembro
de 1982, aplica-se igualmcnte aos rendimentos e ganhos
-de capital de fundos em condomínio, a que se refere
~ art. 50 da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965, e
de que participem pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior, fundos ou outras entidades
de investimento coletivo constituídos no exterior, desde
que atendidas as normas e condições fixadas pelo Con
selho Monetário Nacional, dentre as quais se incluem,
necessariamente:

I - prazo mínimo de permanência do capital estran
geiro no país;

II - regime de registro do capital estrangeiro e de
seus rendimentos;

III - diversificação da carteira e limites de aplicação;
IV -credenciamento das entidades administradoras.
§ 1'.' Os rendimentos de aplicações em títulos e valo-

res mobiliários distribuídos aos fundos em condomínio
de quc trata este artigo ficam isentos de imposto de
renda na fonte.

§ 2" Sem prejuízo das penalidades cabíveis, o admi
nistrador ou mandatário do fundo que descumprir as
disposições regulamentares expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional fica responsável pelo recolhimento
integral do imposto de renda incidente na fonte sobre
os rendimentos e ganhos que pagar ou creditar. inclusive
imposto suplementar de renda.

Art. 2" O Poder Executivo. por intcrmédio do Con
selho Monetário Nacional. fica autorizado a estender
o tratamento fiscal previsto no artigo anterior a outras
entidades. que tenham por objetivo a aplicação de re
cursos nos mercados financeiros c dc capitais. e das
quais participem pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior. fundos ou outras entidadcs
de investimento coletivo, constituídos no exterior.

Art. 3" Os fundos cm condomínio beneficiários do
tratamento fiscal estabelecido no art. I" deste decre
to-lei não podcrão convel1cr-se em sociedades anõni
mas de capital autorizado.'

Art. 4" Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5.' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 23 de julho de 1986; 165" da Independência

e 98'.' da República. .:.... JOSÉ SARNEY - Dilson Domin·
gos Funaro - João Sayad.

DECRETO-LEI N' 1.510
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a tributação de resultados obtidos
na venda de participações societárias pelas pessoas
físicas; altera o Decreto-Lei n' 1.381, de 23 de de
zembro de 1974, que dispõe sobre o tratamento trio
butário aplicável a pessoa física equiparada à pessoa
jurídica em decorrência de operações com imóveis,
e dá outras providências.

O Presidente da República.
No uso das atribuições que lhe confere o art. 55.

inciso rr: da Constituição, decreta:
Art. I" O lucro aufcrido por pessoas físicas na alie

nação de quaisquer participações societárias está sujeito
à incidência do imposto de renda. na cédula "H" da
declaração de rendimentos.

Art. 2" O rendimento tributável de acordo com o
artigo anterior será determinado pela diferença entre
o valor da alienação e o custo de subscriç~o ou aquisição
da participação societária. corrigido monetariamente
segundo a variação das Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional.
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Art. 3" Considera-se valor da alienação:
a) o preço efetivo da operação de venda ou da cessão

de direitos;
b) o valor efetivo da contraprestação. nos demais

casos de alienação.
Parágrafo único. Nos casos de alienação a título

gratuito, será sempre imputável à operação o valor real
da part::ipação alienada.

Art. 4' Não incidirá o imposto de que trata o art.
1':

a) nas negociações realizadas em Bolsas de Valores,
com ações de sociedades anônimas;

b) pelo espólio, nas alienações mortis causa;
c) nas alienações em virtude de desapropriação por

órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período

de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação. .

Art. 5' Para os efeitos da tributação prevista no
art. l' deste decreto-lei, presume-se que as alienações
se referem às participações subscritas ou adquiridas
mais recentemente e que as bonificações são adquiridas,
a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem.

Art. 6' A tributação prevista no art. 1" deste decre
to-lei não se aplica às cotas de fundos em condomínio
a que se refere o art. 18 do Decrcto-Lei n' 1.338, de
23 de julho de 1974.

Art. 1" O adquirente da participação societária de
verá reter e recolher, no ato da operação sujeita à tribu
tação prevista no art. l' deste decreto-lei, 1% (um por
cento) do valor da aquisição. como antecipação do im
posto devido pelo alienante na declaração de rendi
mentos.

§ l'i O adquircnte fornecerá ao alienante o compro
vante do recolhimento do imposto antecipado na forma
deste artigo.

§ 2" A falta de retenção de que trata este artigo
sujeitará o adquirente à multa de 50% (cinqüenta por
cento) do imposto que deveria ter sido retido.

Art. 8' Em qualquer caso. o contribuinte poderá
optar pelo pagamento do imposto à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre os lucros auferidos, con
juntamente com o devido na dcclaração de rendimen
tos, sem direito a abatimentos e reduções por incentivos
fiscais.

Art. I)'! O Ministro da Fazenda baixará normas
complementares necessárias aaplicação do disposto nos
artigos anteriores. inclusive quanto aos critérios de ava
liação das operaçóes sujeitas a imposto.

Art. 10. São procedidas as seguintes alterações no
Decreto-Lei n" 1.381, de 23 de dezembro de I~74:

I - Nova redação ao art. 3":

..Art. 3" Serão consideradas empresas indivi-'
duais para os fins do art. 1" as pessoas físicas que:

I - alienarem imóveis a empresa a que estejam
vinculadas. se as empresas adquirentes explora
rem. por qualquer modalidade, a construção, a co
mercialização de imóveis ou atividades de floresta
mento ou reflorestamento.

rr - praticarem, em nome individual a comer
cialização de imóveis com habitualidade; ou

In - promovcrcm a incorporação de prédios em
condomínio ou loteamento de terrenos."

n - Nova redação ao § 1" do art. 4':

"§ 1'-' Para os efeitos deste artigo, não serão
consideradas as alierfações:

a) de imóveis havidos por legado, herança, e
doação como adiantamento da legítima;

b) de imóveis adquiridos mais de 60 (sessenta)
meses antes da data da alienação."

III - Nova redação ao art. 5'-'

"Art. 5" Para os efeitos de equiparação da pes
soa física à pessoa jurídica, nos termos do artigo
3". inciso lI, será considerada habitualidade na co
mercialização de imóveis a alienação:

I - no prazo de 2 anos calendários consecutivos,
de mais de 3 (três). imõveis adquiridos nesse biênio;

II - no prazo de 5 anos calendários consecu
tivos, dê mais de 5 (cinco) imóveis adquiridos nesse'
mesmo qüinqüênio.
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* I·' Nos termos deste artigo, nào ser"o compu
tadas as transferências de imóveis em decorrênda
de herança ou legado. as doações como adianta·
mento da legítima nem as alienações:

a) de imóveis por motivo de desapropriação, re
cuo, ou extinçáo judicial de condomínio;

li) de imóveis por legado, herança e doação co
mo adiantamento da legítima;

c) de imóvel reavido por rescisão do contrato
de alien"çüo desse mesmo imóvel;

d) de unidades im.obiliárias havidas em paga
mento de terreno a que se refere o arL 39 da Lei
n" 4,591. de 16 de dezembro de 1964 quando se
tratar de terreno havido mais de 60 (sesoenta) me
ses antes dessa operação:

e) de vagas para guarda de automóveis.
§ 2·' Para os efeitos deste artigo, será conside

rada como uma única operação;
a) alienação da totalidade ou de fração ideal de

um terreno com ou sem edificações, resultante da
unificação de dois ou mais terrenos;

b) a alienaçáo conjunta da totalidade ou de fra
çüo ideal de dois terrenos confinantes, com ou sem
edificaçõcs;

c) a alienaçáo em conjunto de até 5 (cinco) terre
nos confinantes com o todo. sem edificações, desde
que originados do desmembramento de um mesmo
terreno e todos possuindo testada para logradouro
público:

d) a alienação conjunta dc até 3 (três) unidades
não residenciais situadas no mesmo pavimento de
edifício e confinantes com o todo, desde que adqui
ridas de uma só vez pelo alienante.*J' Quando o imóvel alienado não tiver sido
adquirido de uma só vcz. mas parceladamente em
anos diferentes. inclusive nos casos a que se refere
o parágrafo anterior, adotar-se-ü como ano de aq ui
sição aquclc em que tiver sido adquirida a maior
área de tcrreno ou as unidades que, em conjunto,
corre~p()ndam a maior fração ideal de terreno, se
na quantificação desses valores houver equivalên
cia entre dois ou mais anos, consecutivos Ou não
adntar-se-á o mais antigo.

~ 4' O número de adquircntes, em condomínio
ou em comunhão. não desc~racterizaráa unicidade
da operação para o alienante.'-

IV - Nova redação ao ~ 1" do artigo 6"':
.. ~ I" Equipara-se, também, ti pessoa jurídica

o proprictário ou
titular de terrenos ou glebas de terras que, sem
efetuar o registro dQS documentos de incorporação
nu luteamento. neles promova a construção de pré
dio COm mais de duas unidades imobiliárias ou a
execuç';o de lotcamento se iniciar a alienação das
unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno antes
de decorrido o prazo de 60 (sessenta) meses conta
do da data da averbação, no registro imobiliário,
da construção do prédio ou da aceitação das obras
do loteamento."

V - nova redação ao § 3" do art. 9":
"~3" No caso das opcrações a que se refere

a alínea c do § 2", não seráo computados para efeito
de apuração do lucro da empresa individual u resul
tado correção monetária e juros auferidos nas alie
naç<ies:

a) de imóveis por desapropriação. recuo ou ex
tiaç'io judicial de condomínio:

b) de imóveis havidos por legado, herança e doa
çüo como adiantamento da legítima;

c) de imóveis adquiridos mais de 120 (cento e
viote) meses antes da data da equiparação."

Art. 11. A subdivisão ou desmembramento de imó
vel rural em mais de 10 (dez) lotes. ou a alienação
de mais de 10 (dez) quinhóes ou fraç<ies ideais desse
imóvel serão equiparadas a loteamento para os efeitos
do disposto no inciso III do art. 3" do Decreto-Lei n"
l.3~ l. de 23 de dezembro de 1974.

* I" Quando a subdivisáo do imóvel rural resultar
em até 10 (dez) lotes ou a alienação de fraçóes ideais
110 exceder de 10 (dez) quinhóes, a alienação de cada
um desses lotes Ou de cada uma das frações ideais será
enmputada como uma operação para os efeitos do dis
posto no art. 5" do Decreto·Lei n'" 1.381.
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§ 7:' O disposto neste artigo não se aplica aos casos
em que a subdivisão se efetivc por força dc partilha
amigável ou judicial em decorrencia de herança, legado,
doação como adiantamento da legítima, nu extinção
de condomínio.

ArL 12. A pessoa física equiparada a empresa indi
viduai por força do disposto no arL 3". inciso III, do
Decreto-Lci n" 1.381. de 23 de dezembro de 1974, e
do capnt do art. 1" deste decreto-lei, fica obrigada a
manter escrituração contábil completa.

Art. 13. A pessoa física equiparada a empresa indi
viduai, caso já esteja equiparada em razão da explo
ração de outra atividade. poderá optar por apresentar
mais de uma declaração de rcndimentos como pessoa
jurídica abrangendo, em uma delas, unicamente os re
sultados de operações com imóveis.

Parágrafo único. No caso previsto neste artigo a
pessoa física deved ter registro específico no Cadastro
Geral de Contribuintes. e a opção excrcida será irrevo
gável.

ArL 14. O lucro anualmente apurado pela pessoa
física equiparada a empresa individual em razão de opc
raç<ies com imóveis será considerado como automati
camentc distribuído no ano-base.

§ I" O lucro de que trata este artigo, deduzido da
provisüo para pagamento do Imposto de Renda, está
sujeito li retençüo do imposto na fonte, à alíquota de
10% (dez por cento), que deverá ser recolhido no prazo
de 90 (noventa) dias contado do encerramento do ano
base,

§ 2" O contribuinte poderá considerar a incidência
referida no parágrafo anterior como exclusiva na fonte,
ou optar pela inc1usüo do rendimento na cédula "F"
da declaração.

Art. 15. Os serventu<irios da Justiça responsáveis
por Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títu
los e Documentos ficam obrigados a fazer comunicação
a Secretmia da Receita Federal dos documentos lavra
dos, anotados, averbados ou registrados em seus Cartó
rios e que caracterizem aquisição ou alienação de imó
veis por pessoas físicas, conforme definidos no arL 2",
§ 1','. do Decreto-Lei n'" 1.381, de 23 de dczembro de
1974.

§ 1" A comunicaçüo deve ser efetivada em formu
l<irio padronizado e em prazo a Ser fixado pela Secretaria
da Receita Federal.

§ 2" O não-cumprimento <10 disposto neste artigo
:.ujeitará o infrator ti multa correspondente: n 1o~ (um
por cento) do valor do "to,

ArL 16. As disposiç<ies referentes li equiparação
da pessoa física à pessoa jurídica introduzidas por este
decreto-lei somente se aplicarão às alienaç<ies de imó
veis havidos após 30 de junho de 1977.

Parágrafo único, Não obstante o disposto neste arti
go. ocorrerá a equiparação a empresa individual da
pessoa física ljue, no ano de 1977, alienar mais de três
imóveis adquiridos nesse mesmo ano ou, em cada um
dos triênios 1975 a 1977 ou 1976 a 1978, alienar mais
de seis imóveis adquiridos no mesmo triênio, respei
tadas as demais condições de equiparação da legislação
que ora se modifica.

Art. 17. O art. 6" do Decreto-Lei n" 1.493, de 7
de dezembro de 1976. constitui nova redação do caput
do art. 10 do Decreto-Lei n' 401, de 30 de dezembro
de 1968. cujos parágrafos permanecem inalterados.

ArL 18. Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicaçáo e, excetuando o contido no arL 17,
seus efeitos se produzirão a partir do ano-base de 1977.

Brasília, 27 de dezembro de 1976; 155" da Indepen
dência e 88' da República.

DECRETO-LEI N" 1.641,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978

Altera a legislação do Imposto de Renda das pes-'
soas físicas.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o arL 55, inciso lI, da Constituição, decreta:

Art. 1" Constitui rendimento tributável o lucro
apurado por pessoa física em decorrência de alienação
de imóveis, no que exceder a Cr$ 4.000,000,00 (quatro
milhões de cruzeiros) no ano-base.

§ 1'" No ano de pessoa física equiparada a empresa
individual. nos termos dos Decretos-Leis n" 1.381, de
23 de dezembro de 1974, alterado pelo de n" 1.510,-
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de 27 de dezembro de 1976, o disposto neste artigo
somente será aplic<ivel aos imóveis mio alcançados pela
equiparaç'lo e àqueles não computados na apuração
do lucro da empresa.

§ 2" Para os efeitos do disposto neste artigo conside
ram-se:

I ...:.. imóveis - os bens definidos no arL 43 do Código
Civil;

II - alicnação - as operações que importem na
transmissão ou prolflessa de transmissão, a qualquer
título, de imóveis ou na cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
: compra e venda, permuta. adjudicação, dação em
pagamento, doaçüo, desapropriação, procuraçüo em
causa própria. promessa de compra e venda, cessão
de direitos ou promessa de cessão de direitos à aquisição
dc imóveis e contratos afins em que haja transmissão
de imóveis ou cessão de direitos à sua aquisição;

III - data de aquisiçüo ou de alienaç<io - aquela
em que foi celebrado o contrato inicial da operação
imobiliária correspondente, ainda que através de instru
mento particular.

§ 3'" Quando sc tratar de alicnação de imóvel edifi
cado em terreno próprio. será considerada, para efeito
do disposto no item 111 do parágrafo anterior, a data
de aquisição do terreno.

§ 4" A data de aquisição ou de alienação constante
de instrumento particular só será aceita pela autoridade
fiscal, se favorável aos interesses da pessoa física, quan
do atendida pejo menos uma das seguintes condições:

a) o instrumento tiver sido registrado no Registro
Imobiliário ou no Registro de Títulos e Documentos,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data dele cons
tante;

b) houver conformidade com cheque nominativo pa
go ou nota promissória registrada, dentro de 30 dias
contados da data do instrumento;

c) houver conformidade com lançamentos contábeis
da pessoa jurídica. atendidos os preceitos da legislaçáo
em vigor;

d) houver menção expressa da operação nas dcclara
ções de bens da parte interessada, apresentadas tempes
tivamente li repartição competente, juntamente com
as declarações ele rendimentos.

§ 5" O disposto neste artigo não se aplica as doações
em adiantamento da legítima e as efetuadas às entidades
enumeradas nos arts. 110 e 113 do Regulamento do
Imposto dc Renda. aprovado pelo Decreto n' 76.186.
de 2 de setembro de 1975,

Ar!. 2' O rendimento de que trata o artigo anterior
será tributado na declaraçáo de rendimentos, através
de uma das formas seguintes. li opção do contribuinte:

I - inclusão na cédula 11;
II - mediante aplicação da alíquota de 25% (vinte

e cinco por cento), sobre os lucros apurados, sem direito
a abatimentos e reduções por incentivos fiscais.

§ 1" Considera-se lucro a diferença entre o valor
de alienação e o custo corrigido monetariamente, segun
do a variação nominal das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional.

§ 2" Consideta-se valor da alienaçüo:
a) o preço efetivo da operação de venda ou da cessão

de direitos;
b) o valor efetivo da contraprestação nos demais ca-

sos de alienação;
c) o valor de mercado nas operações a título gratuito.
§ 3" Integram o Custo:
a) o preço de aquisição;
b) os dispêndios com a construção, ampliação e re

forma, desde que os projetos tenham sido, aprovados
pclos órgüos competentes;

c) os juros pagos por empréstimos contraídos para
financiamento das operações mencionadas nos itens an
teriores quando não computados na declaração de ren
dimentos como abatimento ou dedução cedular;

d) outros gastos que vierem a ser relacionados pelo
Ministro da Fazenda.

§ 4" Na apuração do montante tributário, o rendi
mento será reduzido pela aplicação do percentual de
10% (dez por cento) por ano completo transcorrido
entre a data de aquisição e de alienação do imóvel.

Ar!. 3" O imposto de transmissão pago pelo alie
nante na aquisição dos imóveis que deram origem à
tributação prevista no art. 1'" constitui crédito a ser
deduzido do imposto de renda.
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Parágrafo único, O crédito de que trata este artigo
, não poderá exceder a diferença entre o imposto líquido
devido sem a inclusão do rendimento e o imposto líqui
do devido com a inclusão do mesmo rendimento.

Ar!. 4" O Ministro da Fazenda poderá baixar nor
mas complementares necessárias à aplicação do dispos
to nos artigos anteriores.

Art. 5" Os abatimentos da renda bruta das contri
buições e doações feitas a instituiçóes filantrópicas, de
educçaão, de pesquisa científica ou de cultura, inclusive
artísticas e a entidades esportivas ficam limitados ao
total de 10% (dez por ce!jto) da renda bruta, mantidas
as demais condiçóes previstas na legislação em vigor,

Art. 6'.' Poderão ser abatidos da renda bruta os pa
gamentos feitos a entidades que assegurem direitos de
atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza
médica, odontológica ou hospitalar e que satisfaçam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

l-estejam autorizadas a funcionar pelo Miilistério
da Previdência e Assistência Social e possuam plano
atuarial aprovado e fiscalizado pelo Ministério da Indús
tria e do Comércio;

II - obedeçam às prescrições sobre formação de re
servas técnicas que vierem a ser baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional; e

III - sejam relacionadas em ato declaratório a ser
baixado pela Secretaria da Receita Federal, mediante
a comprovação do preenchimento dos req uisitos previs
tos nos incisos anteriores.

, Parágrafo único. O abatimento previsto neste artigo
fica sujeito às mesmas condições e ao mesmo limite
global referidos no art. 9", § 3" da Lei n" 4.506, de
30 de novembro de 1.964.

Ar!. 7" A partir de 1" de janeiro de 1979, ficam
sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusiva
mente na fonte, à alíquota de 50% (cinqücnta por cen
to), os rendimentos reais produzidos por títulos de cré
dito -letras de cãmbio com aceite de instituições finan
ceiras e dcbêntures em geral - e depósitos a prazo
fixo com ou sem emissão de certificado, com correção
monetária prefixada.

§ l' Considera-se rendimento real 20% (vinte por
cento) do rendimento nominal total do título.

§ 2" O Conselho Monctário Nacional poderá alte
rar. em função dos prazos de resgate ou de aplicação
e da taxa de inflação. o percentual de que trata o pará
grafo anterior.

§ 3" O imposto é considerado õnus do adquirente
e será, pela corretora, distribuidora ou instituição finan
ceira interveniente, retido na fonte por ocasião da pri
meira negociação do título.

§ 411 Se a pessoa jurídica realizar nova negociação
do título por valor inferior ao que pagou na sua aquisi
ção, reterá o imposto de renda na fonte sobre a dife
rença.

§ 5' Cabe à pe>soa jurídica anotar, no título, o valor
da negociação e do tributo retido.

§ 6" Quando os rendimentos forem auferidos por
pessoa jurídica, o imposto a que se refere este argtigo
será deduzido do imposto devi<;lo segundo a declaração
de rendimentos anual, na pr~porção que existir entre
o prazo em que O título houver permanecido no ativo
durante o período-base e O prazo total de seu venci
mento.

§ 7' A falta de retenção e de recolhimento do im
posto sujeitará o responsável à multa de 15% (quinze
por cento) do valor do título.

Art. 8" As alíneas i e j do artigo 2" do Decreto-Lei
n' 1..338, de 23 de julho de 1974, passam a vigorar
'com a seguinte redação:

"Art. 2' .
i) subscrição de ações de empresas industriais

ou agrícolas, considerads de interesse para o desen
volvimento econômico do Nordeste ou da Amazô
nia, nos termos da legislação específica, c de quotas
dos Fundos de Investimentos do NOrdeste (Finor)
ou da Amazônia (Finam): 45% (quarenta e cinco
por cento);

j) subscrição de ações de sociedades anónimas
abertas - 30% (trinta por cento)."

Art. 9' Ficam revogados:
I - a alínea ndo artigo 2'e o artigo 10 do Decreto-Lei

1',' 1.338, de 23 de julho de 1974;
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11 - os artigos 11 Oda Lei n" 3.470. de 28 de novembro
de 1958, 31 do Decreto-Lei n' 756, de 11 de agosto
de 1969, e 86 do Decreto-Lei n",221, de 28 de fevereiro
de 1967.

Ar!. 10. Este Decreto-Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, sendo aplicável aos rendimentos ob
jeto elas declarações que devam ser apresentadas a partir
do exercício financeiro de 1980, inclusive.

Ar!. lt. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 7 de dezembro de 1978; 157" da Indepen

dência e 90' da República - ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Simonsen.

DECRETO-LEI N" 1.950
DE J4 DE JULHO DE 1982

Isenta do imposto de renda os ganhos auferidos
por pessoas físicas em operações com imóveis, esti
mula a capitalização das pessoas jurídicas e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso ela atribuição que
lhe confere o ar!. 55. item 11, da Constituição decreta:

Art. 1" Ficam isentos do imposto de renda os ga
nhos auferidos por pessoas físicas na venda de imóvcis,
desde que:

I - a venda seja realizada a outra pessoa física c
se efetive mediante instrumento.. público celebrado a
partir da data da publicação deste decreto-lei e regis
trado no cartório de imóveis competente, até 31 de
dezembro de 1983;

II -o recebimento do preço seja feito integralmente
em dinheiro, no prazo máximo de três anos contado
da data da celebração do contratei;

III - o valor da venda seja aplicado pelo vendedor,
no prazo máximo de cento e oitenta dias contado do
recebimento do preço, ou do recebimento de cada par
cela, no caso de venda a prazo, na subscrição e integra
lização de ações ou quotas em aumento de capital de
pessoas jurídicas com sede no Pais. controladas por
capitais privàdos;

IV - a subscrição seja posterior à publicçaão deste
decreto-lei.

§ 1" Nas vendas efetuadas a prazo, no mínimo vinte
por cento do preço deverão ser recebidos pelo vendedor
no ato da celebração do contrato; trinta por cento,nos
dezoitos meses subseqüentes; e os cinqüenta por cento
restantes. até o final do terceiro ano subseqüente à
data da celebração do contrato.

§ 2" A correção monetária pre~ista no contrato de
venda também será considerada rendimento não tribu
tável, desde que aplicada na subscrição e integralização
de açoes ou quotas. segundo a fontia e prazo indicados
no item Il1: observadas as demais disposições aplicáveis
deste decreto-lei.

§ 3" O valor relativo a juros, previsto no contrato
de venda, será tributado na declaração de rendimentos
relativa ao ano-base em que ocorrcr o seu recebimento.

§ 4" O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos
auferidos na venda de imóveis adquiridos após a data
da publicçaão deste decreto-lei.

Ar!. 2' A isenção prevista no art. l' poderá ser apli
cada às vendas realizadas a pessoa jurídica que tenha
como atividade principal compra e venda, loteamento,
incorporação e construção de imóveis, e cujos atos cons
titutivos tenham sido arquivados no registro de comér
cio em data antcrior à da publicação deste decreto-lei,
observado o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único. O'disposto neste artigo não se apli
ca às vendas realizadas a pessoa jurídica à qual a pessoa
física esteja vinculada, nos termos da definição contida
no art. 4" do Decreto-Lei n' 1.381, de 23 de dezembro
de 1974.

Art. 3" Observado o disposto neste decreto-lei, a
isenção aplica-se, também, aos resutIados decorrentes
de desapropriação de imóveis efetuada até 31 de dezem
bro de 1983.

Art. 4" O ganho de capital auferido por pessoa físi
ca na incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa
jurídica, com sede no País e controlada por capitais
privados, mediante subscrição e integralização de ações
ou quotas em aumento de capital social, fica isento
do imposto de renda, desde que:

I - a subscrição e integralização sejam posteriores
à publicaçao deste decreto-lei e anteriors a 31 de dezem
bro de 1983;
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II - na data da publicação deste decreto-lei, o imóvel
conste de registro público em nome da pessoa física
que efetuar a operação.

Art. 5" O imóvel incorporado nos termos do artigo
anterior deverá ser vendido, pela pessoa jurídica a que
foi incorporado, mediante instrumento público regis
trado até 31 de dezembro de 1984. na cartóho de imó
veis competente, observado o disposto no item II e
§.l" do art. I'" deste decreto-lei.

Ar!. 6" O ganho ou a perda de capitai. decorrente
de venda do imóvel incorporado nos termos do ar!.
4' deste dccrcto-lei, não será computado na determi
nação do lucro real da pessoa jurídica.

Art. 7" A correção monetária da parecIa do patri
mônio liquído, correspondente ao valor do imóvel in
corporado nos termos do art. 4', somente será admitida,
para efeito de determinar o lucro real. a partir da data
do balanço do exercício social em que ocorrer o recebi
mento do preço da venda e na proporção da parcela
recebida.

Panígrafo único. Os ajustes decorrentes da aplica
ção do disposto neste artigo serão feitos no Livro de
Apuração do Lucro Real.

Art. 8'.' A inobservãncia pela pessoa física, do dis
posto no 'item III do art. 1" importará a tributação da
parcela do lucro auferido na venda do imóvel, corres
pondente à proporção existente entre o valor não apli
cado e o valor da venda.

Parágrafo único. O imposto, calculado cómo devido
no exercício financciro em que deveria tcr sido pago.
será recolhido, corrigido monetariamente, pela pessoa
física.

Ar!. 9" A restituição de capital, antes de decorrido
o prazo de três anos, ao acionista ou sócio que se houver
beneficiado da isenção prevista nos arts. 1" ou 4', impor
tará a tributaçáo da parcela do lucro, correspondente
à proporção existente entre a restituição de capital e
o valor da integralização.

§ 1,. O valor da integralizaçáo será corrigido mone
tariamente segundo a variação do valor nominal de uma
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, ocorrida
entre o mês da integralização e O da restituição de ca
pital.

§ 2' O imposto, calculado como devido no exercício
financeiro em que deveria ter sido pago, será recolhido.
corrigido monetariamente. pela pessoa física beneficiá
ria da restituição.

Ar!. 10. A pessoa jurídica a cuj() patrimônio tenha
sido incorporado imóvel com isenção do imposto de
pessoa física, na forma do art. 4'. ficará responsável
pelo recolhimento desse imposto. corrigido monetaria
mente, calculado como devido no excrcício financéiro
em que deveria ter sido pago, mediante a aplicação
da alíquota de 25% sobre o rendimento tributável (Dc
ereto-lei n' 1.641, de 7 de dezembro de 1978, art. 2",
item 11), se:

I - houver inobservância de quaisquer das condições
previstas no art. 5", ou

11-a pessoa jurídica que recebeu o imóvel aliená-lo:
a) a pessoa, física ou jurídica, que a controle;
b) a pessoa jurídica por ela controlada;
c) a pessoa jurídica interligada;
d) a pessoa física que tiver feito a subscri~ão e inte

gralização de capital nos termos do art. 4", ou a seu
cônjuge ou parente de primeiro grau.

§ 1" As restrições do item II deste artigo se aplicam
às vendas realizadas entre pessoas que. em qualquer
momento do período compreendido entre a data da
publicação deste decreto-lei e o dia 3J de dezembro
de 1985, mantenham qualquer das espécies de vínculo
nele previstas.

§ 2' Consideram-se:
a) controladora, ou controlada, qualquer pessoa que

se enquadre nas definições contidas nos arts. 116 e 243,
§ 2", da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

11) interligadas, as pessoas jurídicas que tenham como
controlador o mesmo sócio ou acionista.

§ 3' O disposto no parágrafo anterior aplica-se in
clusive às pessoas jurídicas que não revistam a forma
de sociedade por ações.

§ 4" O imposto deve ser pago uo prazo fixado pelo
Ministro da Fazenda.
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Arl. 11. O caput do art. 1" do Decreto-Lei n" 1.641,
de 7 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguin
te redação. mantidos os seus parágrafos:

"Art. 1'" Constitui rendimento tributável o lu
cro apurado por pessoa física em decorrência de
alienação de imóveis efetuada ao ano-base."

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
a partir do ano-base de 1983, exercício financeiro de
1~~ .

Arl. 12. Fica isento do imposto de renda o lucro
auferido por pessoa física na venda de imóveis, desde
que o alienante, no prazo de um ano contado da celebra
ção do contrato, aplique o produto da venda na compra
do imóvel residencial e que, na data da aquisição, não
possua imóvel da mesma espécie.

§ l' O disposto neste artigo se estende aos casos
em que o alienante aplique o produto da venda na
aquisição de imóvel residencial para parentes de primei
ro grau, desde que o donatário, na data da aquisição,
não possua imóvel da mesma ·espécie.

§ 2" No caso de venda de mais de um imóvel, o
prazo referido neste artigo será contado a partir da
data da primeira alienação ..

§ 3' A aplicação parcial do produto da venda impli
cará tributação do lucro, proporcionalmente ao valor
da parcela não aplicada.

§ 4" A inobservância das condições estabelecidas
neste artigo importará a exigência do imposto calculado
como devido no exercício financeiro em que deveria
ter sido pago, corrigido monetariamente e acrescido
de juros de mora e de multa.

Arl. 13. O Ministro da Fazenda poderá baixar. os
atos complementares necessários à aplicação do dispos
to neste decreto-lei.

Arl. 14. Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

BrasOia, 14 de julho de 1982; 161" da Independência
e 94" da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Emane
Galvêas.

DECRETO-LEI N" 2.287,
DE 23 DE JULHO DE 1986

Altera dispositivos da Lei n' 7.450, de 23 de de·
zembro de 1985, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item li, da Constituição.

Decreta:
Arl. 1" Os dispositivos abaixo enumerados da LeI

n" 7.450. de 23 de dezembro de 1985, passam a vigora.
com a seguinte redação:

"Art. 10. O saldo do imposto a pagar poderá
ser recolhido em até 8 (oito) quotas iguais, mensais
e sucessivas. observado o seguinte:

I - nenhuma quota será inferior a Cz$ 250,00
(duzentos e cinqüenta cruzados) e o imposto dc
valor inferior a Cz$ 500,00 (quinhentos cruzados)
será pago de uma só vez;

II - a primeira quota ou quota única será paga
no mês de abril do exercício financeiro;

TIl - as quotas vencerão no último dia útil de
cada mês.

Art. 17. As pessoas jurídicas cujo lucro real
ou arbitrado, no exercício de 1985 ou 1986, teIlha
sido igualou superior a 40.000 (quarenta mil)
ORTN (art. 2' do Decreto-lei n' 1.967, de 23 de
novembro de 1982), serão tributadas com base no
lucro real ou arbitrado, apurado semestralmente
nos meses de junho e dezembro de cada ano.

Parágrafo único. .. .
"Arl. 22. O imposto será pago em quotas men

sais iguais, vencíveis a partir do mês fixado para
a entrega da declaração, não podendo exceder a
9 (nove) quotas. no caso do art. 16 desta Lei. e
a 6 (seis) quotas, no caso do art. 17.

§ l'
§ 2" .
§ 3' O valor de cada quota não será inferior

a Cz$ 1.000,00 (um mil cruzados); o imposto de
valor inferior a Cz$ 2.000,00 (dois mil cruzados)
será pago de uma só vez, até o último dia útil
do mês fixado para a apresentação da declaração
de rendimentos.
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Arl. 34. Integrar,ão a base de cãlculo do impos
to de renda,'na declaração semestral ou anual, os
rendimentos e ganhos de capital auferidos por pes
soa juridica tributada com base no lucro real, exce
to os mencionados no art. 42.

§ l' O imposto retido na fonte seni conside
rado antecipação do'devido na declaração. A com
pensação do imposto sobre rendimentos de capital
se fará na -proporção da permanência do título ou
obrigação no ativo do beneficiário.

§ 2'" O iniposto'dt'renda incidente sobre rendi
mentos e ganhos de capital é devido exclusivamente
na fonte quando o beneficiário for pessoa ,física,
condomínios, inclusive fundos, ou quaisquer pes
soas jurídicas que não 'sejam tributadas com base
no lucro reaL

§ 3' O disposto neste artigo não se aplica aos
rendimentos'de·participaçõessocietárias, que con
tinuam disciplinadas pela legislação em vigor."

"Art. 36 ..
§ l' A5'testituiçõesde até Cz$105.450,OO.(cen

to e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta cruzados)
serão efetuadas de uma só vez; quando superiores
a Cz$ 105.450,00 (cento e cinco mil, quatrocentos

. e cinqüenta cruzados) e inferiores a Cz$ 421.800,00
(quatrocentos e vinte e um mil e oitocentos cruza
dos) serão divididas de forma que somente a última
parcela seja inferior a Cz$ 105.450,00 (cento e cinco
mil, quatrocentos e cinqüenta cruzados).

§ 2" ..

"Arl. 39. Fica sujeito à incidência do Imposto
de Renda na fonte o rendimento produzido por
títulos, obrigações ou aplicações sujeitos a atuali
zação monetária por qualquer índice. ou que tenha
remuneração calculada com base em taxas variá
veis.

§ l' A alíquota do imposto será de 40% (qua
renta por cento),

§ 2" Consideram-se rendimento quaisquer va
lores que constituam remuneração do capital apli
cado. independentemente da denominação que lhe
seja dada, tais como juros, ágios, deságios, prêmios
e comissões.

§ 3' O imposto será retido pela pessoa jurídica
que pagar ou creditar o rendimento. no ato do
pagamento ou crédito, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte.

§ 4" O deságio concedido na primeira coloca
ção de títulos ou obrigações será tributado. no mo
mento da colocação, à alíquota de 50% (cinquenta
por cento)."

"Arl. 42. Fica alterada para 50% (cinqüenta
por cento) a alíquota estabelecida no artigo 1" do
Decreto-Lei n" 2.027, de 9 de junho de 1983, a
':jual incidirá. exclusivamente na fonte, sobre rendi
mentos auferidos por quaisquer beneficiàrios, in
clusive instituições financeiras.

Parágrafo único. No caso de rendimentos tribu
tados na forma deste artigo, o Imposto de Renda
não será dedutível e o rendimento real da aplicação
poderá ser excluído do lucro líquido da pessoa jurí
dica tributada com base no lucro real."

"Arl. 43. .. .
I- ..
lI- .
lU - excluir de tributação os rendimentos e

ganhos de capital produzidos por títulos e obriga
ções emitidos pelo Poder Público."

"Art. 45. Fica revogada a atualização mone
tária de que trata o artigo 14 do Decreto-Lei n"
1.967, de 23 de novembro de 1982.

Parágrafo único. A revogação de que trata este
artigo aplicar-se-á em relação aos períodos-base
encerrados a partir de janeiro de 1986."

"Art. 85. Os valores expressos em cruzados na
legislação tributária serão atualizados segundo cri
térios fixados por decreto do Presidente da Repú
blica."

"Arl. 100. Fica isento do Imposto de Renda
o lucro obtido, por pessoas físicas, na alienação
de imóveis de valor não superior a Cz$ 400.000,00
(quatrocentos mil cruzados), desde que não tenha
ocorrido outra alienaç::l0 nas mesmas condições,
no espaço de 5 (cinco) anos."
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Art. 2" Os valores em ORTN, constantes dos arti
gos 25, 27 e 28 da Lei n" 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, passam a ser expressos em cruzados, com a
seguinte correspondência:

[ - Cz$ 4.256.000,00 (quatro milhões, duzentos e
cinqüenta e seis mil cruzados). quando se referirem
a 40.000 ORTN;

U - Cz$ 2.128.000,00 (dois milhões, cento e vinte
e oito mil cruzados), quando se referirem a 20.000
ORTN.

Arl. 3' O arl. l' do Decreto-Lei n' 1.736, de 20
de dezembro de 1979. passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. l' Os débitos para com a Fazenda Nacio
nal, de naturcza tributária, não pagos no venci
mento, serão acrescidos de multa de mora. con
soante o previsto neste decreto-lei.

Parágrafo único. A multa de mora será de 20%
(vinte por cento), reduzida a 10% (dez por cerito)
se o pagamento for efetuado no prazo de 90 (noven
ta) dias, contado a partir da data em que o tributo
for devido."

Arl. 4' Os §§ 14 e 16 do artigo 11 do Decreto-Lei
n" 352, de 17 de junho de 1968, acrescidos pelo artigo
68 da Lei n' 7.450. de 23 de dezembro de 1985, passam
a vigorar com a seguinte redação, revogando o § 15:

"Arl. 11. .. ..
§ 14. O débito consolidado, na forma do pará

grafo anterior, será dividido pela quantidade de
parcelas mensais concedidas.

§ 16. O valor de cada parcela mensal, por oca
sião do pagamento, será acrescido de juros de 1% !
ao mês calendário ou fração, contados a partir do
mês seguinte àquele em que o débito tiver sido
consolidado e até o mês em que estiver ocorrendo
o pagamento da parcela."

Art. 5' Segundo critérios a serem fixados pelo Mi
nistério da Fazenda, o descumprimento das disposições
do Dccrcto-Lei n" 2.284, de 10 de março de 1986, sujei
tará o infrator à perda dos incentivos fiscais que lhe
tenham sido outorgados pelo Poder Público Federal
e impedirá seu acesso aos créditos de qualquer natureza
concedidos por órgãos e entidades da administração
federal, direta ou indireta. ou por seus agentes repas
sadores.

Arl. 6" A partir do mês seguinte ao da publicação
deste decreto-lei. os rendimentos mensais de aluguéis
e royalties previstos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei n"
4.506. de 30 de novembro de 1964. pagos ou crcditados
por pessoas jurídicas a pessoas físicas, ficam sujeitos
ao desconto do Imposto de Renda na fonte mediante
a aplicação de alíquotas progressivas de acordo com
a tabela constante do artigo 4" da Lei n" 7.450. de 23
de dezembro de 1985.

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo
será compensado com o apurado na declaração do bene
fício dos rendimentos.

Art. 7" A Secretaria da Receita Federal. antes de
proceder à restituição Ou ao ressarcimento de tributos,
deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazcnda
Nacional.

§ 1" Existindo débito em nome do contribuinte, o
valor da restituição ou ressarcimento será compensado,
total ou parcialmente, com O valor do débito.

§ 2' O Ministério da Fazenda disciplinará a com
pensação prevista no parágrafo anterior.

Arl. 8' O Ministro da Fazenda poderá reduzir as
alíquotas do Imposto de Renda na fonte de que tratam
os arts. 52 e 53 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro
de '1985. tcndo em vista peculiaridades da atividade
exercida pela pessoa jurídica.

Arl. 9' Os limites de receita bruta previstos para
tributação pelo lucro prcsumido (Lei n" 6.468177, art.
1") e para isenção das microempresas (Lei n" 7.256/84,
arl. 2') passam a se exprcssar em cruzados, pelos valores
de Cz$ 8.000.000.00 (oito milhões de cruzados) e Cz$
800.000.00 (oitocentos mil cruzados), respectivamente.

Art. 10. A isenção concedida às microempresas
(Lei n" 7.256/84, arl. 2') não se estende aos rendimentos
auferidos pelas pessoas físicas. sócios da pessoa jurídica
ou titulares da empresa individual, as quais serão tribu
tadas de acordo com critérios fixados pelo Ministro da
Fazenda.
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Classe de Renda Líquida Alíquota

Renda Cz$ %

1 até 21. 600,00 Isento
2 de 21.601,00 até 35.000,00 5
3 de 35.001,00 até 58.750,00 10
4 de 58.751,00 até 86.750,00 15
5 de 86.751,00 até 120.400,00 20
6 de 120.401,00 até 152.450,00 25
7 de 152.451,00 até 210.250,00 30
8 de 210.251,00 até 339.. 600,00 35
9 de 339.601,00 até 462.200,00 40

10 de 462.201,00 até 610.450,00 45
11 acima de 610.450,00 50
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Art. 1L As penalidades previstas na legislação tri
butária. expressas em ORTN. ficam convertidas para
cruzados. tomando por base a OTN no valor de Cz$
106,40 (cento e seis cruzados e quarenta centavos).

Art. 12. Os débitos para com a Fazenda Nacional.
decorrentes de tributos ou penalidades. e para com o
Fundo de Participação PISíPASEP, não liquidados até
o vencimento, serão atualizados segundo critérios fixa
dos por decreto do Presidente da República.

Parágrafo único. Os valores de abatimentos e dedu
ções vigentes no exercício financeiro de 1986 serão mul
tiplicados pelo cocficientc 2.1 (dois vírgula um).

Art. 15. Ressalvadas as disposições deste decreto
lei, as atualizações monetárias previstas na legislação
tributária, cessadas em 28 de fevereiro de 1986, serão
calculadas tendo por limite o coeficiente determinado
com base na OTN de Cz$ 106,40 (cento e seis cruzados
e quarenta centavos).

Art. 16. As pequenas e médias empresas de que
participem sociedades de capital de risco poderão ex
cluir do lucro líquido do exercício, para efeito de deter
minar o lucro real. o valor dos dividendos, bonificações
em dinheiro, lucros e outros interesses distribuídos
àquclas sociedades.

Art. 17. Os dividendos. bonificações em dinheiro,
lucros e outros interesses distribuídos às sociedades de
capital de risco. assim como os resultados por elas aufe
ridos na alienação ou liqüidação de participações socie
tárias. não se sujeitam ao desconto do Imposto de Ren
da na fonte e serão excluídos da determinacão do lucro
real. '

Art. 18. Os rendimentos distribuídos pelas socie
dades de capital de risco a seus sócios, assim como
o ganho de capital na alienação ou liqüidação de quotas
por ações dessas sociedades, serão tributados pelo im
posto de Renda, na fonte, à alíquota de 23% (vinte
e três por cento). a título de antecipação de imposto
que for devido na declaração.

Art. 19. Consideram-se de capital de risco, para
os efeitos deste decreto-lei, aquelas sociedades cujo úni
co objeto social seja a aplicação de capital próprio na
subscrição de ações ou quotas de pequenas e médias
empresas e que atendam aos requisitos estabelecidos
pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 20. Ato do Poder Executivo estabelecerá o
conceito de pequena e média empresas, bem como os
requisitos para efeito do tratamento tributário previsto
llOS arts. 17 a 19.

Art. 21. O disposto no art. 34 da Lei n' 7.450/85,
com a redação dada por este decreto-lei, aplicar-sc-á
aos rendimentos de títulos emitidos após a data de publi
cação deste decreto-lei e aos ganhos de capitai auferidos
a partir da mesma data; o disposto no art. '39 da Lei
n' 7.450/85, com a redação dada por este decreto-lci .
aplicar-se-á aos títulos emitidos após a data de publi
cação deste decreto-lei e, em rclação aos títulos com
taxas variáveis, a partir do primeiro reajuste das referi
das taxas após essa mesma data.

Art. 22. Fica revogado o regime de correção mone
tária das demonstrações financeiras, de que tratam os
arts. 39 a 52 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro
de 1977. ressalvado o disposto no § 1"

§ I" As pessoas jnrídicas que ainda não tiverem efe
tuado a correção monetária, deverão realizá-la com ba
se no valor da Obrigação do Tesouro Nacional, fixado
em Cz$ 106,40 (cento e seis cruzados e quarenta centa
vos).
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Art. 13. O adicional referido no parágrafo único
do art. 25 da Lei n··' 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
passará a ser de 10% (dez por cento) a partir do exer
cício financeiro de 1987.

Art. 14. No exercício financeiro de 1987 o Imposto
de Renda progressivo das pessoas físicas será calculado
de acordo com a seguinte tabela:

§ 2' O lucro inflacionário acumulado (Decreto-Lei
n" 1.59807, art. 52, § 2"), existente no encenamento
do último período-base em que tenha sido efetuada
correção monetária, segundo o disposto no parágrafo
anterior, será submetido ·à tributação de acordo com
o art. 53 do Decreto-Lei n" 1.598, de 1977, e alterações
posteriores.

Art. 23. A partir dos períodos-base a serem encer
rados em 1987 (Lei n" 7.450í85, arts. 16 c 17), os efeitos
da modificação do poder de compra da moeda nacional
sobre o valor dos elementos do p,!trimônio e os rcsulta
dos do período-base serão computados na determinação
do lucro real mediante atualização a ser efetuada com
base em critérios a serem fixados pelo Poder Executivo.

Art. 24. O § 4' do art. 50 da Lei n" 4.728. de 14
de julho de 1965. passa a ter a seguinte redação:

"Art. 50 .
§ 4' As quotas de Fundos Mútuos de Investi

mento constituídos em condomínio. observadas as
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional, poderão ser emitidas sob a forma nomi
nativa, endossável ou ao portador, podendo assu
mir a forma escrituraI."

Art. 25. As instituições financeiras, autorizadas pc
lo Banco Central do Brasil a emitir letras hipotecárias,
poderão sacar, independentemente de tradição efetiva,
letras da mesma espécie, garantidas pelo penhor de
múltiplas cédulas hipotecárias, conferindo aos seus to
madores direito de crédito pelo valor nominal e juros
nelas cstipulados.

§ l' A letra hipotecária será nominativa ou endos
sável.

§ 2" O certificado da letra conterá as seguintes de
clarações:

a) o nome da instituição financeira emitente e as assi-
naturas de seus representantes;

b) o número de ordem, o local e a data de emissão;
c) a denominação "Letra Hipotecária";
d) o valor nominal e a data de vencimento;
e) os juros. que poderão ser fixos ou flutuantes;
f) o lugar do pagamento do principal e dos juros;
g) a identificação das êéóulils 'hipotecárias empenha- .

das e seu valor;' . .
h) o nome do titular e a declaração de que a cédula

é transferível por endosso, se endossável.

Art. 26. As letras hipotecárias poderão contar com
garantia fidejussória adicional,de instituição financeira,

Art. 27. O Banco Central do Brasil estabelecerá
o prazo mínimo. a ser observado pelas instituições finan
ceiras, para resgate da letra hipotecária.

Art. 28. A letra hipotecária pode ser garantida pelo
penhor de uma ou mais cédulas hipotecárias, mas a
soma do principal das letras hipotecárias, emitidas pela
instituição financeira, não excederá, em hipótese algn
ma, o valor total das cédulas em poder dessa instituição. '
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§ I" A letra hipotecária poderá tcr prazo dc venci
mento inferior ao prazo de vencimento das céculas hipo-
tecárias cujo penhor lhe serve de garantia. .

§ 2" A cédula hipotecária empenhada poderá, a
qualquer tempo, ser substituída por outra garantia, a
critério do emissor da letra hipotecária ou por solici
tação do credor da letra.

Art. 29. O endossante da letra hipotecária respon
de pela veracidade do título. mas contra ele não será
admitido direito de cobrança regressiva.

Art. 30. O Conselho Monetário Nacional. no uso
de suas atribuições legais. fica autorizado a baixar as
norma, complementares aos dispositivos deste decre
to-lei relativos à letra hipotecária.

Art. 31. Ficam revogados o art. 22 do Decreto-Lei
n" 1.338, de 23 de julho de 1974; o art. 54. capu!, do
Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro de 1977; o
art. 241 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
o parágrafo único do art. 4'. o § 1" do art. 6", os §§
1" e 2" do art. 8". o parágrafo único do art. 9'. os arts.
20, 21. 23 e 24, o inciso I do art. 33 e o § 4" do art.
40 da Lci n" 7.450, de 23 de dezembro de 1985.

Art. 32. Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.

BrasHia. 23 d'r,julho de !986; 165" da Independencia
e 91'\' da República - JOSE SARNEY - Dílson Domin·
gos Funaro - João Sayad.

MENSAGEM N" 752, DE 1987
(Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nâcional: .

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal. tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelencias, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo
projeto de lei que "cria o Imposto sobre os Ganhos
de Capital".

BrasI1ia, 22 de dezembro de 1987. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 1.036. DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1987. DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DA FAZENDA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração

dc VOS5a Excelencia o anexo anteprojeto de lei que
institui o Imposto sobre Ganhos de Capital.

2. A instituição do imposto sobre Ganhos de Capi
tal está inserida dentro de um conjunto de medidas
fiscais que foram idealizadas com o objetivo de reverter
o processo de progressiva deteriorização das finanças
públicas e, por outro lado. atender princípio de eqüi·
dade tributária. tornando mais justa a distribuição social
da renda. Nesse sentido, a orientação básica é combinar
um alívio fiscal aos contribuintes de baixa renda com
a eliminação do tratamento favorecido atualmente con
cedido aos rendimentos e ganhos de capital. Dessa for
ma, pretende-se aumentar a carga tributária fazendo,
no entanto. com que o acréscimo de rcceitas fiscais
recaia, preferencialmente, sobre os contribuintes que
gozam de tratamento privilegiado.

3. A tributação dos ganhos de capital. além de se
constituir em nova fonte de recursos para o Governo.
vem fortalecer o papel da tributação direta dentro do
sistema Tributário, aumentando, assim. sua efetividade
como instrumento de distribuição de renda.

4. Adotado na maioria dos países desenvolvidos.
notadamente naqueles pertencentes à Comunidade.
Econômica Européia, esse tipo de imposto. na reali·
dade, é parcialmente cobrado no País.

5. Os ganhos de capital no Brasil estão sendo subtri
butados em alguns casos e inteiramente isentos de tribu
tação em outros. O lucro auferido na venda de imóveis
é tributado pelo Imposto de Renda, mas para determi
nação do rendimento tributável a legislação admite,
além da correção monetária do custo de aquisição, o
desconto de 5% por ano de posse do imóvel, de forma
que o lucro apurado na venda de imóvel possuído há
20 anos está isento do imposto. Também não se submete
ao imposto o lucro apurado:

a) na venda de imóvel de valor até Cz$ 400.000.00;
b) na venda de imóveis para aquisição de outro resi

dencial, desde que o indivíduo não possua outro da
mesma natureza.
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6. O ganho pode ser levado à tributação progressiva
ou, à opção do contribuinte, ser tributado à alíquota
proporcional de 25%, na declaração de rendimentos.
independentemente do 'mês em que a venda seja reali
zada. Essa, naturalmente, tem sido a opção exercida
pelo vendedor. O imposto é pago no exercício seguinte
ao da transação e a alíquota é ainda mais diluída pela
inflação verificada no restante do ano da venda. ,

7. No caso de ganho de capital na venda de partici
pações societárias, a tributação é ainda mais tímida:
O ganho em transações efetuadas em bolsa de valores
não é tributado, corno também,não se submete ao im
posto o ganho auferido na venda de participações adqui
ridas há mais de 5 anos, .ainda que a transação não
se tenha realizado em bolsa.

8. Os ganhos realizados em transações envolvendo
outros ativos não se submetem ao imposto de renda.
Estão isentos, portanto, lucros obtidos na ,venda de
obras de arte, jóias, veículos, móveis, cavalos de corrida
ou qualquer outra transação não habitual.

9. Segundo o projeto, serão tributados os ganhos
de capital decorrentes da alienação de bens ou direitos,
tais como:

I - imóveis urbanos e rurais;
II - ações, quotas, e outras participaçÜes societárias,

bem como outros títulos e valores mobiliários, exceto
os de renda fixa; ,

III - obras de arte, antigüidades e outros objetos
preciosos; ,

IV - jóias, metais, pedras e outros minerais, precio-
sos ou semipreciosos;

V - embarcações e aeronaves;
VI - veículos automotores;
VII - títulos patrimoniais de clubes ou associações;
VIII - cavalos de competição e outros animais valio-

sos;
IX -selos, peças filatélicas e moedas.
10. Para efeito de ocorrência do fato gerador do

imposto, serão consideradas as operações que importem
transmissão, a qualquer título, de bens ou direitos ou
na cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisi
ção, tais como as realizadas por compra e venda, permu

'ta,. adjudicação, dação em pagamento, doação, procu
'ração em causa própria, promessa de comprá e venda,
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos
ê contratos afins.

11. Para operacionalização do Imposto sobre Ga
nhos de Capital, será obrigatório que a declaração de
bens da pessoa física seja atualizada em31 de dezembro
de 1988, até o valor de mercado, não se cobrando,
no entanto, imposto por essa atualização. .

12. Apartir da declaração de bens correspondentes
a'31 de dezembro dos anos seguintes, os valores serão
corr\gidos segundo a variação da Obrigação do Tesouro
Nacional- OTN. '

13. Com relação aos bens e direitos adquiridos a
partir de l' de janeiro de 1989, o custo de aquisição
será o preço ou valor pago.

14. Anualmente, no mês fixado 'pelo Ministro da
Fazenda, a pessoa física deverá apresentar declaração
do imposto sobre ganho de capital, em modelo apro" .
vado pela Secretaria da Receita Fcderal.

15. A base de cálculo do imposto, à qual será apli
cada a alíquota de 20%, será o valor da venda do beni"
ou direito menos o valor do custo atualizado monetariad'

mente,. segundo a variação da OTN que consta na declã"
ração de bens ou, altetnativamentê, o custo deaquisi'
ção;no caso de bem oudü'eito adquirido no próprÍ6
exercício, '

16. Contribuinte do imposto sobre ganhos de capital,
é pessoa física domiciliada no País e a domiciliada no'
exterior em relação aos bens ou direitos que possua
no País.

17. Coerente com o objetivo do Governo de promo~'
ver melhor distribuição da carga fiscal, é fixado um
limite de isenção de 2,OGO OTN para o ganho obtido
na venda do único imóvel residencial que o titulllr pos
sua.

18, Também são excluídos da incidência do impos
to, com o objetivo de incentivar a canalização da pou
pança para o setor produtivo, os ganhos obtidos em
operações realizadas em bolsa de valores com ações
de companhia aberta.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIQNAL (Seção!)

'19: Por medida de justiça fiscal, não está sujeito
ao imposto o valor da indenização por desapropriação
ou em liquidação de sinistro.

Com essas considerações, submeto à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei,
renovando os protestos do meu mais profundo respeito.
- MaílsonFerreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda,
Interino.
Aviso n' 1.310-SUPAR

Em 22 de dezembro de 1987
A sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD, Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo SenhorPrilIleiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, relativa a projeto
de lei que "cria o Imposto sobre os Ganhos de Capital".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

RESOLUÇÃO N' 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:'
Art. 1" Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativas de depulados ou de comissão per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma de alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.,

Ar!. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta'Resolução; requerer
o desarquivamentodas' proposições referidas no art.
I', caso em que se fará nova distribuição, man'tendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3\' As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art, 4\' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação ..

. - Art. 5\', Revogam-se as 'disposições em contrário.'
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. -Depu--

tado l'àés dé 4-ndradé, Presidente. . - , .

(Republique-se em virtude de novo despacho do sr.
Presidente - resoluçãO n' 6/89)
Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI
N' 309, DE 1989

(Dp. poder ExecutivO)
MENSA13EMW753/87. '

Dispõe sobre a tributação de rendimentos de capi-
tal e dá outras providências. .

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Fin~nças.)

Leia-se

PROJETO DE LEI
N' 309, DE 1988

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 753/87

Dispõe sobre a tributação de rendimentos
de capital e dá outras providências.

(Ãs Comissões de Constituição c Justiça c reda
ção (ADM); de Economia, Indústria e Comércio;
e de Finanças,)

Dezembro de 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art: 1" Ficam revogados todos os dispositivos legais

que autorizam a tributação exclusiva na fonte e a opção
de triblltação por esse regime, exceto os referentes a
prêmios deloteria e rendimentos aUferidos em opera'
ções de curto prazo ou decorrentes de títulos ao porta-
dor não identiíicado. '

Parágrafo único: Observadas ressalvas deste artigo,
todo imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos
ou creditadàs será considerado antecipado do devido
na declaração. .

Art. 2' A pessoa jurídica que distribuir lucros ou
dividendos a seus sócios ou' acionistas domiciliados no
País poderá distribuir, aôicionalmente. crédito fiscal.
que somente poderá ser utilizado para redução do im
posto devido pela pessoa física' em sua declaração de
rendimentos. à partir do. exercício finaC!ceiro de [980,
'§ .[" O valor do crédito fiscal a ser airibuída a cada

beneficiário será determinado multiplicando-se o lucro
oU dividendo, a ele atribUído, pela metade do imposto
pago (art. 3") e dividindo-se o resultado pelo lucro líqui
do do exercício a que corresponder a distribuiçã<', .

§ 2" O crédito fiscal não poderá exceder, em qual
quer hipótese, a 20% do valor do lucro ou dividendo
distribuído. nem à metade do imposto de renda pago
pela pessoa jurídica (art. 3") incidente sobre esse lucro
ou dividendo.' '

§ 3'" Somente será admitida a distribuição de crédito
fiscal em relação a iucros distribuídos dentro dos doze
meses seguintes á sua apuração.

Art. 3" Para efeito de cálculo do crédito fiscal, con
sidera-se iplposto pago pela pessoa ,jurídica, no exer
cício financeiro, à soma algébrica dos valores:
1- do imposto retido na fonte, compens<ivel com

o devido na declaração de rendimentos da pessoa jurí
dica;

II.,--' das'antecipações e duodécimos detivamente re
colhidos;
,III- do saldo do imposto líquido a pagar ou a resti

tuir.
Parágrafo' único. Os valores expressos em OTN se

rão convertidos em cruzados pelo. valor da -OTN no
mês de encerramento-do períodocbaserelativo aoexer
cício financeiro a que corresponder o crédito fiscal. .

,Art. 4" O valor.do crédito fiscal será informado pela
pessoa jurídica, ao sócio ou acionista, no mesmo docu
mento em que forem informados o rendimento e o im
posto retido na fonte. .

Art. 5" A pessoa ,jurídica que rec~ber crédito fiscal
na forma deste artigo poderá repassá-loa seus sócios
ou acionistas, pessoas físicas, desde que rcdistribua os
lucros ou dividendoS' recebidos em prazo não superior
'a seis meses do recebimento.

, Ar!. 6'''0 créçlito fiscal utilizado será incluído como
rendimento ao beneficiário e somente podeni ser apro
veitado no exercício financeiro em que o rendimento
tiver sido oferecido à tributação,

Parágrafo único. O valor do crédito fiscal não pode
rá exceder a 20'it do lucro ou dividendo auferido pelo
sócio ou acionista. nem ao valor do imposto devido
na sua declaração de rendimentos, antes de compensado
o iInposto retido na fonte sobre rendimentos nela incluí-
dos. '

Art. 7\' O Ministro da fazenda poderá baixar nor
mas para aplicação do disposto nesta lei.

Art. 8" ' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. '

Art. 9" Revogani-se'as disposiçôes contrário.
BrasI1ia, de de [987,

MENSAGEM N" 753, DE jl)H7
(do Poder Executivo)

Excelentíssimos senhores membros do Congresso Na-
cional: '

Nos termos do art. 51 da Constituição federal, lenho
a honra de submeter à elevada delibemção de Vilssas
Excelências. acompanhado de exposiçüo de Motivos
do senhor Ministro de Estado da fazenda. o anexo pm
Jeto de lei que "dispõe sobre a tributaçiio de; rendi
mentos de capital e dá outras providencias".

BrasOia, 22 de dezembro de I9H7, - José Sarney,
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(Do Poder Executico)
MENSAGEM N° 754187

PROJETO DE LEI
N- 310, DE 1988

PROJETO DE LEI
N- 310, DE 1988

(Republique-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente - Resolução n" 06/89)

Na ementa, onde se lê:

§ 1" No regime de comunhão de bens os cônjuges
serão tributados em conjunto. No regime de separação
de bens os cônjuges poderão optar pela tributação em
separado.

§ 2" Os bens e direitos de filhos menores serão tri
butados juntamente com os de seus pais.

Art. 6'! O pagamento do imposto será efetuado em
prestações mensais e iguais, vencíveis no último dia
útil de casa mês dc abril a novembro do exercício finan
ceiro.

Parágrafo único. Nenhuma prestação, exceto pres
tação única, será inferior ao valor de duas OTN.

Art. 7" No cálculo do imposto será dado crédito
do valor dos impostos estaduais e municipais, incidentes
sobre a propriedade, efetivamente pagos pelo contri
buinte no ano anterior sobre bens integrantes da base
do Imposto Sobre a Fortuna, até o produto do valor
desses bens pela alíquota de que trata o art. 2\'

Art. 8'" A pessoa jurídica emitente de títulos ou
obrigações ao portador reterá, por ocasião do paga
mento ou crédito dos rendimentos, 0,005% (cinco milé
simos por cento) por dia sobre o valor do título ou
obrigação, a título de Imposto Sobre a Fortuna da pes
soa física não identificada.

Art. 9" A administração e fiscalização do imposto
compete à Secretaria da Receita Federal. Aplicam-se
subsidiariamente ao Imposto Sobre a Fortuna, no que
couber. os dispositivos da legislação do Imposto de Ren
da referente a administração, lançamentos, consulta.
cobrança, penalidades, garantias e processo adminis
trativo.

Art. lO. O Poder Executivo poderá. por razões de
política econômica, excluir da base de cálculo do Impos
to Sobre a Fortuna determinados bens pertencentes a
domiciliados no exterior.

Art. li. O Poder Executivo baixará as instruçõe,
que forem necessárias ao cumprimento do disposto nes
ta lei.

Art. 12. Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13, Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. de de 1987.

MENSAGEM NC' 754, DE 1987,
(Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo
projeto de lei que "cria o Imposto Sobre a Fortuna".

BrasI1ia. 22 de dezembro de 1987. - José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 1.037,

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração

de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que
cria o Imposto Sobl'e Fortuna (ISF).

2. A proposta envolve tributar,de forma progressiva
e a alíquotas moderadas, o patrimônio líquido daqueles
poucos contribuintes que o têm em valor superior ao
de ciuqüenta mil Obrigações do Tesouro Nacional, ou
cerca de 26 milhões de cruzados. A alíquota mais eleva
da, meio por cento, somente atingirá o valor do patri
mônio que exceda cem mil OTN, cerca de 52 milhões
de cruzados.

3. Não se espera que o novo imposto seja i.mportante
na constelação de fontes do financiamento público. De
fato, o novo tributo visa a propiciar maior eqüidade
ao sistema fiscal como um todo, tanto pelo seu caráter
redistributivo como pela melhor estruturação que impri
mirá ao conjunto dos impostos diretos. Ademais, como
é sabido da experiência de outras nações, um imposto
deste tipo melhora a utilização dos recursos econômicos
e aumenta a eficiência da máquina fiscal.

4. Estudos conduzidos por pesquisadores acadêmi
cos e também por organismos governamentais mostram
que o ISF é importante para reforçar a progressividade
do Imposto de Renda e para induzir ao uso'produtivo
dos capitais. A par disso, é relativamente imune à trans
ferência através do mt<canismo de prcços, é menos pro-

Isento
0.1%
0.3%
0.5%

A I íquotaValor do Patrimônio Líquido

Até 50.000 OTN
09 50 001 a 75.000 OTN
De 75.001 a 100.000 OTN

Acima de 100.000·OTN

Cria o Imposto sobre a Fortuna.
(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Eco

nomia, Indústria e Comércio e de Fiuanças.)

Leia-se:

b) as que. iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofram anexação de outras apresentadas
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
I". caso em que se fará nova distribuição. mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3" As proposições da inicitaiva de outros pode
res ou do senado Federal, que se encontravam em trami
tação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidos
à Mesa para efeito de redistribuição,. considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4'-' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989, - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 754187

Cria o Imposto sobre a Fortuna.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda

ção (ADM); e de Finanças.)

O Cong'resso Nacional decreta:
Art. 1" Fica instituído o Imposto Sobre a Fortuna

das pessoas físicas (lSF).
Art. 2' A base de cálculo do imposto é o valor do

patrimõnio existente no início de cada exercício finan
ceiro.

§ I"~ O patrimônio é constituído de todos os bens
e direitos, de qualquer natureza, qualquer que seja seu
emprego ou localização conforme constante da decla
ração anual de bens do contribuinte, diminuído do valor
das dívidas. As dívidas vinculadas serão deduzidas do
valor dos bens ou direitos a que corresponderem, até
o valor destes.

§ 2' O Poder Executivo publicará lista de bens que,
pelo pequeno valor de mercado, devam ser excluídos
do patrimônio tributável.

Art. 3' O imposto será cobrado de acordo com a
seguinte tabela progressiva:

Art. 4" São contribuintes do imposto a pessoa física
domiciliada no País, o espólio, e a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior em relação aos bens,
direitos e dívidas que tenham no País.

Art. 5'-' A declaração do imposto será apresentada,
pelo contribuinte ou seu representante, juntamente com
a declaração do Imposto de Renda.

A Sua Exceiencia o senhor
Deputado paes de andrade
DD. 1" Secretário da
Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa secretaria a

Mensagem do ElíCelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do se
nhor Ministro de Estado da fazenda, relativa a projeto
de lei que "dispõe sobre a triqutação de rendimentos
de capital e dá outras providências" ..

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do gabinete
Civil.

RESOLUÇÃO N' 6. DE 4 DE A~RILDE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
manente~ e

AVISO N" 1.311 - SUPAR

Em 22 de dezembro de 1987

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 1.035 DE 21 DE DE
ZEMBRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA.

Excelcntíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração

dc Vossa Excelé'neia o anexo anteprojeto de lei que
dispõe a tributação de rendimentos de capitaL

2. O Governo tem adotado medidas de política fis
cal, no campo da despesa e da receita, buscando promo
ver o saneamento das finanças da União. Além desse
objetivo.evidencia-se a necessidade de serem adotadas
medidas capazes de promover uma maior justiça fiscal,
priI).cípio irrenunciavelmente norteador das ações do
Governo da Nova República.

3. Nesse contcxto, uma das preocupações é buscar
solução para o sensível problema provocado pela siste
mática de tributação dos rendimentos de capital aufe
ridos pelas pessoas físicas.

4. Como se sabe. a legislação do Imposto de Renda
tributa com alíquotas progressivas todo rendimento do
trabalho"'seja ele assalariado ou não-assalariado. No
que se refere, todavia, aos rendimentos de capital, a
tributação é fcita por alíquota proporcional c no regime
de imposição exclusiva na fonte. Tal sistemática não
se coaduna com o princípio de justiça fiscal, pois bene
ficia exageradamente pessoas de renda mais elevada,
implicando alta regressividade na aplicação do tributo.

S. Com vistas a atingir o objetivo de que todos os
rendimentos de capital sejam alcançados pela progressi
vidade do imposto, o art. I" do anteprojeto revoga todos
os dispositivos da legislação do Imposto de Renda que
autorizam a tributação exclusiva na fonte e a opção
de tributação por esse regime. Nesse caso, todo o impos
to retido na fonte sobre os rendimentos pagos ou credi
tados será considerado antecipação do devido na decla
ração do beneficiário. Excetuam-se apenas os prêmios
de loteria. os rendimentos em operações de curto prazo
ou decorrentes de títulos ao portador não identificado.

6. Os arts. 2" e 6" do anteprojeto regulam a integra
ção parcial da tributação da gessoa jurídica c das pessoas
físicas s6cios ou acionistas. E permitida a compensação.
pela pessoa física beneficiária, de cinqüenta por cento
do imposto pago pela pessoa jurídica que distribui o
lucro ou dividendo, como forma de amenizar a tributa
ção desse tipo de rendimento. O valor do crédito fiscal
não poderá cxceder a vinte por cento do lucro ou divi
dendo auferido pelo sócio ou acionista. O sistema favo
rece o sócio ou acionista doméstico, não abrangcndo
o domiciliado no exterior.

Com cssas considerações submeto à apreciação de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, renovando
os protestos do mais profundo respeito. - Maílson Fer
reira da Nóbrega, Ministro da Fazenda, Interino.
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penso a afetar as decisões dos agentes econômicos (por
exemplo em relação às decisões de poupar e de desfrutar
lazer) que outros impostos.

5. O funcionamento do ISF li simples. Os contri
buintes já declaram anualmente seus haveres e suas
dívidas; passarão a fazê-lo em bases atualizadas. Na
declaração de bens que for entregue em 1989 o contri
buinte declarará o valor de mercado de seus bens e
direitos, juntamente com o valor de suas dívidas. Em
cada ano subseqüente esses valores serão atualizados
pela inflação, refletida no valor da OTN. Nenhum novo
formulário será preciso.

6. Os valores- atualizados serão também utilizados
para cálculo de eventual ganho de capital (ganho efeti
vamcnte auferido além do explicado pela inflação). ob
jeto de outra Exposição de Motivos desta data.

7_ O projeto prevê (art. 2', § 2'), que bens pessoais,
de reduzido valor de revenda. sejam excluídos da base
de cálculo.

8. O art. 4" enumera os contribuintes do rSF_ As
pessoas jurídicas domicilidas no País estão excluídas
da relação tributária, pelo motivo de que seus ativos
já ficam representados no patrimônio das pessoas físicas
através dos títulos representativos das participações de
capital. Com isso se elimina a dupla tributação e se
desimpede a livre formação e transformação de em
preendimentos.

9. A declaração do Imposto de Renda será modifi
cada de modo a acolher também os elementos do ISF
(art. 5"). Com isso se minimiza a manipulação de formu
lários e os ônus acessórios do contribuinte.

10. O imposto, quando devido, será pago em presta
ções (art. 6"). Não obstante o fato gerador e a base
de cálculo do ISF sejam perfeitamente distintas daque
las inerentes ao Imposto Sobre a Propriedade, o projeto
(art. 78) permite que se credite o contribuinte por im
posto pagos a outras unidades federativas. Esse meca
nismo opera no sentido de fortalecer os erários muni
cipais e estaduais, e sua integração ao imposto da União
fortalece a Federação enquanto atenua a carga fiscal
do contribuinte.

11. O art. 8" estabelece procedimento para alcançar
os proprietários de títulos ao portador. Com isto estabe
lece o tratamento igualitário dos contribuintcs mesmo
na presença do regime de anonimato.

12. O art. 9" atribui à Secretaria da Receita Federal
a administração do ISF. Com isso nenhum recurso novo
é comprometido, nenhum novo organismo é criado para
implantar o projeto.

13. Os arts. 10 e li prevêem, de uma parte. exclusão
de bens de estrangeiros, por motivo de reciprocidade
ou segundo a conveniência da política econômica nacio
nal, e, de outra, a emissão das instruçócs que sejam
necessárias para disciplinar a calma e segura implan
tação, em 1989, do ISF.

Com essas considerações submeto à apreciação de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei. renovando
os protestos do meu mais profundo rcspeito. - Mailson
Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda. Interino.
Aviso n' 1.312-SUPAR.

Em 22 de dezembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secreário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mcnsagcm do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, relativa a projeto
de lei que "cria o Imposto Sobre a Fortuna".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protcstos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

RESOLUÇÃO N'! 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Dcputados resolve:
Art. I' Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, -tenlíam ou não parecer:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a) as de iniciativa de deputados ou de Comissão Per
manente; e

b) as que. iniciadas na forma da alínea A. foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamcn·
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofrerem anexação de outros aprcsentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação dcsta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1', caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se.
porém. o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988. serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5'! Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados. 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente.

Republica-se em virtude dc novo despacho do Senhor
Presidente.

PROJETO DE LEI
N" 4.213, DE 1989

(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal)
e dos Territórios)

MENSAGEM N' 3/89

Dispõe sobre os serviços notariais e de registro
e dá outras providências.
(Anexa-se ao Projeto de Lei n" 3.570, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULOI
Das Disposições Gerais

Art. I'! O serviço de notariado e de registros públi
cos é exercido em caráter essencial e privado. por dele
gação do Poder Público. e integra a organização judiciá
ria dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único. Os titulares do serviço são, como
delegados, depositários de fé pública e exercem a tutela
administrativa dos interesses privados, para autentici
dade. segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Art. 2" Os titulares dos serviços notariais e de regis
tros são os notários registradores e. onde houver. distri
buidores extrajudiciais.

CAPÍTULO 11
Dos Notários

Art. 3" Aos notários compete:
a) escolher, interpretar c formalizar juridicamente

a vontade das partes:
b) intervir nos atos e negócios jurídicos a quc as par

tes devam ou pretendam dar forma legal ou autenti
cidade. redigindo e autorizando os instrumentos ade
quados;

c) conferir autenticidade a documentos avulsos;
d) autenticar fatos;
e) lavrar escrituras públicas;
f) lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;
g) lavrar atos notariais;
h' expedir públicas-formas e autenticar cópias de do-

cumentos avulsos;
i) reconhecer letras e firmas:
j) registrar assinaturas mecânicas e reconhecê-Ias:
I) extrair traslados de seus atos:
m) expedir certidões de atos e documentos que cons

tam de seus jivros e arquivos.
Art. 4" E dever dos notários:
a) verificar a identidade, capacidade e representação

das partcs;
b) aconselhar, com imparcialidade e independência.

os interessados. instruindo-os sobre a natureza e as con
seqüências do ato que pretendem realizar:

c) redigir os instrumentos públicos, utilizando os
meios jurídicos mais adequados aos fins em vista;
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d) utilizar sinal público na autenticaçãD de documen
tos que expedir em razão do ofício:

e) abrir_ numerar, rubricar e encerrar os livros do
notariado. facultado o uso de chancela:

f) apreciar, em negócios imobiliários. a prova domi
nial;

g) manter sigilo profissional no exercício de suas fun
çóes, salvo quando houvcr ordem judicial ou estiver
sob correição.

Ar!. 5" Ohedecido o termo ou teritório para o qual
recebeu delegação. poderão os notórios praticarem 05

atos notáriais pela livre escolha dos interessados.
Parágrafo único. São nulos de pleno direito as escri

turas notariais relativas a imóveis :-;e n rnC:'imo não se
situar na comarca ou qualquer dos interessados ali não
forem domiciliados.

Art. 6" São requisitos formais essenciais do instru
mento público. além daqueles previstos no Código Ci
Vil:

a) a redação na líqua nacional;
b) localidade e data:
c) nomcação e qualificação das partes e compare

centes;
d) assinatura dos comparccentes. quando for o caso;
e) subscrição no notário ou, sem seu impedimento,

de seu oficial maior.
Art. 7" Os notários informarão obrigatoriamente

aos conselhos regionais que trata o art. L9 desta lei
a lavratura. aprovação e revogação de testamento.

CAPÍTULO I1I
Dos Registradores

Art. 8'.' Aos registradores compete. privativamen
te:

a) praticar atos de registro nos limites da legação;
b) expedir certidóes e fornccer informações relativas

aos atos praticado" e documentos arquivados.
Art. 9' Aos serventuários de protesto compete pri

vativamente:
a) apontar títulos cambiais e outros documentos cu ia

protesto seja legalmente necessários para prova de ven
cimento ou falta de pagamento;

b) intimar os devedores dos títulos apontados;
e) receber o pagamento dos títulos apontados en

quanto não tirado e registrado o protesto. dando-lhes
quitação;

d) lavrar é registrar o protesto;
e) averbar o cancelamento e a retificação do regis

tro de protestos:
f) expedir certidões e fornecer informaçóes dos atos

praticados. exceto dos apontamentos.

CAPÍTULO IV
Dos Serventuários em Geral

Art. LO. Compõem o pessoal dos serviços notariais
e de registro, além do titular. o oficial substituto. os
escreventes e os auxiliares.

§ L'.' Cada Estado e Distrito Federal disporão sobre
o regime funcional a ser observado pelos serventuários
dos ofícios extrajudiciais. ressalvado o direito adquirido
dos atuais servidores na data da promulgação desta lei.

§ 2" Caberá ao Poder Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal fixar a lotação em cada ofício extraju
dicial e nomear o oficial substituto dentre os escreventes
da serventia. bem como zelar pela observãncia da legis
lação relativa ao pessoal.

CAPÍTULO V
Da Fiscalização

Art. 11. A fiscalização dos serviços notariais c de
registro compete ao Poder Judiciário estadual e inclui:

a) a correição dos atos notariais e de registro, dos
respectivos livros e documentos:

b) a apuração da responsabilidade administrativa do
serventuário e seus empregados. pela má execuçáo dos
serviços, e a imposição de sanções administrativas:

c) a apreciaç:lo e decisão das questões disciplinares
do pessoal e a aplicação das sançóes administrativas
cabíveis:

dl o julgamento das dúvidas dos registros públicos;
e) o julgamento das reclamações relativas aos servi

ços prestados. inclusive sobre sua cobrança:
f) a habilitação dos escreventes podendo, se ueces

sário. suhmeter o indicado a prova para considerá-lo
apto para o serviço.
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Art. 12. A prática de transgressão disciplinar, con
forme sua gravidade sujeitará o infrator às seguintes
sanções administrativas:

a) advertência;
b) repreensão;
c) multa;
d) suspensão;
e) demissão;
f) perda da delegação;
g) cassação da aposentadoria.
§ 1" Nenhuma pena'será aplicada scm audiência do

infrator.
§ 2" A aplicação das sa~ções previstas nas alíneas

d, e e f do caput será precedida de processo adminis
trativo onde seja assegurada ampla defesa.

§ 3" As sanções previstas nas alíneas a, b, c e d
poderão ser impostas pelo serventuário e, em seu impe
dimento,pelo oficial substituto facultado o reexame
pelo ]>oder Judiciário.

CAPÍTULO VI
Da Delegação

Art. 13. Caberá ao Poder Judiciário dos Estados
e do Distrito Federal promover o concurso público de
provas e títulos para o provimento da função de notário
e registrador.

§ 1" Pelo menos 2/5 dos membros da comissão que
trata o presente artigo deverão ser indicados pelo Con
selho Regional que trata o art. 19 e Secção da Ordem
do" Advogados do Brasil, divididos igualmente por am
bas as instituições.

§ 2'·' Nenhuma serventia ficará vaga por mais de
seis meses sem abertura de concurso.

Art. 14. O candidato deverá ser brasileiro e bacha
rel em direito. salvqs e, em relação ao último requisito,
tiver mais de dez anos ininterruptos como escrevente
ou, em caso de remoção, mais de cinco anos ininter
ruptos como notário ou registrados..

Art. 15. O candidato a remoção terá preferência
na escolha das serventias em concurso.

Parágrafo único. Havendo mais de um candidato
a remoção aprovado, terá preferência aquele que tiver
obtido melhor classificação. Sc estivcrem em empate.
terá preferência aquele que for mais antigo na função
de notário ou registrador.

CAPÍTULO VII
Do Cunselho Federal

Art. 16. É criado o Conselho Federal de Notariado
e de registros Públicos, com personalidade jurídica de
direito privado e sede no Distrito Federal.

Art. 17. O Conselho Federal definirá, em estatuto,
sua organização administrativa e disporá sobre a criação
de conselhos seccionais notariais e de conselhos seccio
nais dc registros públicos, que terão personalidade jurí
dica de direito privado e autonomia financeira e patri
monial.

Art. 18. Compete ao Conselho Federal:
a) elaborar seus estatutos;
b) eleger sua diretoria, com mandato de três anos;
c) julgar, em grau de recurso, os atos dos conselhos

regionais;
d) elaborar o Código de Ética dos Notários e Regis

tradores;
e) aprimorar os serviços notariais e de registro, me

diante cursos. palestras, congressos e outros eventos;
f) ecaminhar ao Poder Judiciário sugestões e pro

postas para aprimorar e atualizar os serviços, por meio
de estudos promuvidos pelos conselhos regionais;

g) manter registro dos notários e registradores matri
culados nos conselhos regionais;

h) representar a categoria perante os órgãos federais
nos assuntos de interesse daquela.

Art. 19. Compõem o Conselho Federal:
I - um representante de cada conselho regional;
II - o presidente de cada um dos cinco conselhos

regionais notariais e dc registro com maior númpro de
representantes;

CAPÍTULO VIII
Dos Conselhos Regionais

Art. 20: São atribuições dos conselhos regionais:
a) elaborar seu regimento interno;
b) organizar e manter o registro dos membros da

secção;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

c) acompanhar e zelar pelo exercício da atividade
notarial e de registros dentro das normas éticas fixadas
pelo Conselho Federal;

d) emitir parecer para o Conselho Federal sobre estu
dos efetuados, para aprimorar e atualizar os serviços
notariais e de registros;

e) manter nos conselhos notariais registro dos testa
mentos lavrados e aprovados na seção, fornecendo cer
tidões de seu arquivo;

f) manter atualizado seu cadastro de membros junto
ao Conselho Federal;

g) prestar a seus membros assistência técnica, visan
do ao aprimoramento dos serviços;

b) representar a categoria junto à órgãos estaduais
e municipais nos assuntos de interesse daquela;

i) auxiliar o Poder Judiciário na fiscalização dos servi
ços notariais e de registro;

j) designar membros para participarem na comissão
de concurso que trata o art. 13 desta lei.

Art. 21. Todos os notários e registradores e somen
te eles são membros obrigatórios dos respectivos conse
lhos regionais, contribuindo para sua manutenção de
acordo com o que estabelecer o estatuto.

Parágrafo único. De sua arrecadação, os conselhos
regionais destinaráo 20% (vinte por cento) ao Conselho
Federal.

CAPÍTULO IX
Dos Impedimentos

Art. 22. É vedado aos notários e registradores,
bem como aos seus substitutos:

a) a participação em empresas comerciais~salvo em
sociedades anônimas, desde que tal participação seja
até o limite de 10% do seu capital social;

b) o exercício da advocacia;
c) a acumulação com outro cargo ou função pública,

salvo os elfetivos, os de Secretário de Estado, do Dis
trito Federal e dos Municípios. Ministro de Estado ou
magistério.

Parágrafo único. Deverá o notário ou registrador
afastar-se de suas funções caso venha a exercer mandato
eletivo ou as funções de Secretário de Estado, do Dis
trito Federal ou de Município, ou ainda as de Ministro
de Estado.

Art. 23. O desrespeito a qualquer das disposições
do artigo anterior levará às sanções previstas nas alíneas
d e e do art. 12 desta lei.

CAPÍTULO X
Da Extinção da Delegação

Art. 24. Extingue-se a delegação com a morte. apo
sentadoria, renúncia ou perda do titular.

Parágrafo único. Caberão aos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distritô Federal deelarar vaga a ser
ventia.

CAPÍTULO XI
Da Responsabilidade Civil e Criminal

dos Notários e Registradores

Art. 25. Os notários e registradores são civilmente
responsáveis pelos atos praticados por eles. seus prepos
tos ou auxiliares, no exercício dos serviços notáriais
e de registro que venham a causar prejuízo a terceiro.

§ I" Somente se eximirá da responsabilidade civil
o notário ou registrador se provar que o terceiro concor
reu como dolo ou culpa, ressalvado os casos de culpa
recíproca.

§ 2" É assegurado ao notário ou registrados o direi
to de regresso se o ato foi praticado por dolo ou culpa
do preposto ou auxiliar. .

Art. 26. Se o ato registral ou notarial sido praticado
po~ terceiro não autorizado, somente responderá o no
tario ou registrador pelos prejuízos se tiver concorrido
com culpa ou dolo.

Art. 27. Além daqueles previstos no Código Penal
e legislação vigente. constituir-se-á crime a recusa pelo
notario ou registrador em fornecerinfoimação requi
sitada por autoridade administrativa ou judicial compe:
tente. Também será crime se a informação prestada
for falsa. incompleta, adulterada ou omissa.

§ 1" A pena para o crime previsto neste artigo será
de reclusão'dc um a três anos e multa. além da perda
da delegação ou cassação da aposentadoria.
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§.2" - Na mesma pena incorrerão os prepostos ou
anxlhares que concorram para o cometimento do crime
além da demissão ou cassação da aposentadoria. '

. § 3".. Aplicam-se ao crime previsto neste artigo os
diSpOSitIVOS da parte geral do Código Penal.

§ 4" O disposto neste artigo também é aplicável
quando as mformações requisitadas forem relativas às
rendas ou ao pessoal da serventia.

CAPÍTULO XII
Da Apósentadoria e Previdência Social

Art. 28. Aplica-se aos notários, registradores.
substitutos. escreventes e auxiliares a legislação relativa
a Previdência e Assistência Social, sendo obrigatória
sua contribuição. .

Parágrafo único. Os notários, registradores contri
buirão como autônomos, sendo-lhes também obriga
tório o pagamento da parcela correspondente ao empre
gador quanto aos servidores da serventia.

Art. 29. Aos notários e registradores, substitutos,
escreventes e auxiliares é garantido o direito a aposen
tadoria nos termos da legislação a eles aplicável antes
da data da promulgação da presente lei.

§ 1" O disposto nestc artigo, aplica-se também às
pensões deixadas, por morte, dos notários, registra
dores, seus prepostos e auxiliares.

§ 2" Deverá o notário, registrador, seus prepostos
e auxiliares exercer opção, no prazo de 180 dias a contar
da promulgação desta lei, a fim de que tenham assegu
rado o direito à percepçáo dos proventos quando da
aposentadoria na forma estabelecida por este artigo.

CAPÍTULO XIII
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 30. Os notários serão nomeados pelos presi
dentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, podendo, entretanto, tal função ser delegada
ao Corregedor.

Art. 31. São serventias do foro judicial:
alas cartórios de registro de distribuição;
b) os cartórios vinculados às Varas da Justiça do Dis

trito Federal e Estados:
c) os serviços de distribuição de feitos;
di as contadorias, as partidOlias e os serviços dc de

pósitos públicos.
§ I'·' As serventias do foro judicial que não tenham

titular na data da promulgação da presente lei serão
estatizadas.

§ 2" Serão estatizadas as demais serventias do foro
judicial à medida que ficarem vagas as funções de titu
lar.

§ 3" Caberá aos Tribunais de Justiça dos Estados
c do Distrito Federal. no prazo de 120 dias a contar
da data da promulgação da presente lei, expedir normas
para a regulamentação do prescnte artigo.

Art. 32. Respeitado o direito de seus servidores,
os serviços nortariais e de registro que já tenham sido
oficializados até 5 de outubro de 1988 não poderão
mais ser delegados, cabendo aos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal administrá-los.

Art. 33. O Conselho Federal de Notários e Regis
tradores incentivará as atividades e o funcionamento
de instituições de caráter técnico especializado com âm
bito nacional. como o Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil. o Colégio Notarial do Brasil, o Instituto de
Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, o Instituto
de Registro de Títulos do Brasil, o Instituto de Registro
de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do
Brasil e do Colégio Registral do Registro Civil das Pes
soas Naturais do Brasil, às quais reservará a compe
tência e eventos periódicos das diversas categorias. de
forma a aperfeiçoar seus conhecimentos e a difundir
a geral observância das leis.

Art. 34. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicaçáo da presente lei, os notários e registradores
enumerados no art. 2" reunir-se-ão em Assembléia Ge
rai na capital de suas respectivas unidades federativas
para eleger 2 (dois) delegados. sendo um notário e outro
registrador, aos quais caberá eleger os membros efetivos
e, suplentes do Conselho Federal.

Parágrafo único. A assembléia dos delegados elei
tos na forma deste artigo realizar-se-á no Distrito Fede
ral. dentro de 30(trinta) dias de sua escolha, devendo
os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal
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serem eleitos por escrutínio secreto e maioria absoluta
dos voto~.

Art. 35. A convocação para assembléia a que se
refere o art. J+ será feita por edital cxpedido pelo not,i
rio ou registrador mais antigo na capital de cada unidade
federativa, que se incumbirá, ainda. tanto quanto possí
veL da comunicaçao pessoal a·todos os titulares em
exercício.

Art. ~ih_ A convocaç:1o para :1 assembléia a que se
refere o parágrafo único do art. 33, será feita pelo notá
rio ou rcgi~trador mai;.; antigo do Distrito FederaL a
quem eal'erá comunicar a todos os titulares das unidades
fedérativas. valendo-se, para tanto. da colaboração das
cntidade~ de classe c círgúos associativos nelas existen
tes, independentementeda pu blieaçáo de edital mencio
nado no artigo anterior.

Art. 37. -Esta lei aplica-se. naquilo que for compa
tível. aos titulares. prepostos e auxiliares das serventias
do foro judicial.

Art. 3K. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçáo.

Art. 39. Revogam·se as disposiçôes em contrãrio.

Justificação

O anteposto de lei dispondo sobre os serviços nota
riais e de registro, que temos a honra de submeter à
apreciação do Egrégio Congrcsso Nacional teve a preo
cupaçüo maior de observar o mançlamcnto contido no
art. 236 e seu.s panígrafos, ela Constituição da República
Federativa do Brasil.

O referido dispositivo constitucional. após dizer que
os serviços notariais e de registro são exercidos em cará
ter privado. acrescenta que tal ocorrerá "'por delegação
do Poder Público".

Surge. aí, a primeira indagaçáo: qual o ;ntegrante
do Poder PlÍhlicn s~ria () compdente para a delegação?

O antepl'lljelO entende ~er o Poder Judiciário. E mio
poderia ser de outra fc)rma. uma vez que o § 1" do
citado artigl' wn~titucional foi expresso em afirmar ca
ber a esse Puder a fiscalização dos atos dos notários
e do~ oficiais de registro e de seus prepostos. Tal enten
dimentp melhpr ,e coaduna com a realidade quando
Se sahc que a tradiç'lo brasileira sempre foi assim.

Náo se pode compreender que o Poder Executivo
da Uni,i(l- como pretendem algul'ls anteprojetos apre
sentados - ~eia o competente para a delegação recla
maua. pllr<.jue es~es serviços se estendem por todo o
território nacional. Somente as justiças locais poderáo
fi>caliô-Ios e o capítulo V do anteprojeto diz, com
clareza c prL'cist\o, como se dará ~s~a fiscalizaç;:io.

O anteprojeto define a competência dos notários e
dos rt:gistradores (arts. 3" e 9") devendo todos os cargos
ser providos mediante concurso púhlieo de provas e
títulos (ar!. 13), cria o COIl>t1ho Federal de Notariado
e dc Rcgistrns Públiws. conferindo-lhe personalidade
jurídica de direito público (art. 16), definido sua compe
tencia (art. IX) e composição (art. 19). Cria. tambem.
os Consclh,,, Regionais (art. 2(Jj, c trata dos impedi
mtnto~ a Ljue L"~t<.10 suJeitos os notários e registradores
(art. 22).

Os "'"'' da extinçã(l de delegaçáo estão definidos
nu art. 2-+.

O capítul(l XI cuida da responsabilidade civil e crimi
nal dns l1ot:iriol\ c registradores. cuidando o capitulo
XII da aposentadoria deles.

MENSAGEM No' 3/RI} DE 10 DE NOVEMBRO DE
19KI}; DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO DISTRITO FE·
DERAL E DOS TERRITÓRIOS.

Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

para aprcriaçún do Congres!'\o NacionaL nos termos
do 'Irt. lJ6, inciso 11. alínea b. da Cllnstituição Federal.
l) ,\l1exo projeto de lei. que dbplle sobre' os serviços
nntariab l' dl' fl'gistro e dá outra" providências. acompa
nhadn da rt:~pt.'cti\'a justificativa.

Valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa
EXCl'k~l1cia a cxpre~~~'i(1 do meu apreço e elevada con~i

deraçú,). - Desmbargador José Manoel Coelho, Vice·
Prc.idente no exercício da Presidência do Tribunal de
Justiça do \)i,[rito Federal c territórios.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Brasília. 29 de novembro de ]9R9

Exm' Sr. Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Requeiro, nos lermus regimentais. que. V~ss~ ~xee

lencia reconsidere despacho exarado na dlstnbUlçao do
Projeto de Lei n" 4.213/89. de autoria do Tribunal de
Justiça du Distrito Federal e dos Territórios. para que
este, com base no art. 112 do Regimento Interno. seja
anexado ao Projeto de Lei n" 3.570/R9. de minha autoria
que versa sobre matéria análoga.

Cordialmente, - Ivo Mainardi, Deputado Federal.

(Repu bhca-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente - art., 2" da Resolução n'" 6/89)

Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI
Nº 5.664, De 1985

(Do Sr. Roberto Jefferson)

Dispõe sobre o reajuste dos proventos dos aposen
tados.
(Às Comissões de Constituição e Justiça: de Ser
viço Público; e de Finanças)

Leia·se:

PROJETO DE LEI
N' 5.664, DE 1985

(Do Sr. Roberto Jefferson)

Dispóe sobre o reajuste dos proventos dos aposan
tados.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
çáo; de Serviço Público; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
ArL 1" Sempre que houver reajuste dos vencimen

tos dos servidores públicos federais. ocorrerá a revisáo
dos proventos dos inativos. nos mesmus índices.

Art. 2" Esta lei cntra em vig,~r na data de sua publi
cação.

Arl. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O custo de vida sobe de forma igual para todos. Tanto
para os que estão no serviço ativo quanto para aqueles
que dele j:i sc afastaram. desfrutando. agora. o descanso
da aposentadoria.

Este projeto de lei. em sua simplicidade. oferece uma
garantia a esses aposentados: a revisão de seus proven
tos na mesm a epoca e com os mesmos indeces daqueles
que foram oferecidos aos servidores públicos.

Estou certo de que. por sua inegável justiça social.
esta proposição mcreeerá o pleno apoio dc todos os
nobres colegas.

Sala das Sessões. - Deputado Roberto Jefferson.

RESOLUÇÃO N" 6. DE + DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Cúmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988. ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de comissão per
manante: e

b) as que. iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Náo estáo sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no capnt
deste artigo. sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 11}88.

Art. 2" Fica facultado ao autor. no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução. requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
1", caso em que se farã nova distribuição, mantendo-se.
porem. o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. Y As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado FederaL que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988. serão remetidas

Dezembro de 19('''

à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na da de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

Senhor Presidente.
Requeiro a V. Ex" nos termos do art. 2'.' da Resolução

n" 6/89, o desarquivamento do Projeto de Lei n" 5.664.
de 19í\5. de minha autoria. que dispõe sobre o reajuste
dos proventos dos aposentados (sendo feito no mesmo
índice e dat~ do reajustamento do salário mínimo).

Sala das Sessões, 10 de maio de 1989. - Deputado
Roberto Jefferson.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à Ordem do Dia.

IV - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SENHORES:

CARLOS ALBERTO CAÓ - Projeto de lei que
dispõe sobre restrições ao relacionamento do Brasil com
a República da África do Sul.

JESUALDO CAVALCANTI - Projeto de lei que
dispõe sobre a realização de eleições para Prefeito. Vi
ce-Prefeito e Vereadores nos Municípios criados até
2 de maio de 1990.

GABRIEL GUERREIRO - Projeto ele lei que es
tcnde aos geólogos ou engenheiros ge6logos. aos geó
grafos e aos meteorologistas os direitos e vantagens
da Lei n" 4.950-A. de 22 de abril de 1966 e da Lei
n' 5.19+. de 2+ de dezembro de 1966.

GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei comple
mentar que estabelece, de aco~do com o art. 14 c seus
parãgrafos da Constituição Federal prazo de desincom
patibilizaçãe) para as eleições de 3 de outubro de 1990
e dá outras providências.

O Sr. Lysâneas Maciel- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ. Sem revI
são do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados, todos
nós tivemos oportunidade de verificar a situaçâo de
angústia que viveu a Mafersa.

Seus funcionários fizeram uma demonstração. mais
do que isso. uma carta aberta ao Presidente da Repú
blica e aos Presidentes do BNDS e do Bndespar.

A carta está vasada nos seguintes termos:

"CARTA ABERTA
Ao Exnr' Sr. Presidente da República - José

Sarney
Aos Exm'''s Presidentes do BNDES e BNDES

PAR

MAFERSA - UMA QUESTÃO
DE SOBREVIVÊNCIA

Nós. funcionários da Mafersa dirigimo-nos às au
toridades acima e à população para denunciar a
dramática situação financeira a que a Empresa foi
relegada pelo Governo Federal. Após a suspensáo
de sua privatizaçáo em 12 de outubro passado. a
Mafersa ainda permanece presa às Leis e Resolu
ções Federais. que a tornam inviável como empresa
sólida c rentável. Estas impedem encomendas e
financimentos de seus produtos, seja por institui
ções governamentais ou particulares. via recursos
do Finame. A empresa encontra-se hoje em situa
ção pré-falimentar; não dispõe de recursos para
saldar suas dívidas junto aos fornecedores e neste
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mês de dezembro seus empregados náo receberão
nem seus salários nem o 13". Enquanto a população
anda dependurada em veículos precários para ir
ao trabalho, em nossos páteos temos mais de uma
centena de ônibus genuinamente nacionais a espera
de compradores: os burocratas preferem importar
trens, enquanto nossas máquinas e trabalhadores
estão parados por falta de encomendas.

A Mafersa é viável e rentável economicamente
sim. Que o diga o BNDES, que nunca precisou
antes injetar recursos para sua sobrevivência, ao
contrário, desde 1968 até 1987 só usufruiu dos seus
dividendos.

Detentora de tecnologia avançada na área de
produção de bens Metro-Ferroviários, reconhecida
mundialmente como o prova as recentes concor
rências internacionais que participou no compe
titivo mercado americano como a do fornecimento
de carros à exigente Companhia de Metrô de Chica
go, na qual foi classificada em 2' lugar e na do
fornecimento de carros metroviários para a cidade
de Washington que saiu vencedora no último dia
6; além de rodas e eixos para mais de 35 países
em todo o mundo.
. Nós, funcionários da Mafersa não podemos assis
tir impassíveis ao desenrolar deste processo ardi
loso e escuso, idealizado e realizado por brasileiros
mal-intencionados. .

Apelamos às autoridades acima, que unam esfor
ços neste momento difícil para impedir o sucatea
mento desta empresa, viabilizando os contratos que
ora assinados para fornecimento de vagôes, carros
metroviário, ônibus e trólebus, até agora sem eficá
cia por parte dos poderes públicos federal. estadual
e municipal, o que resolveria esta situação dramá
tica.

Apelamos, enfim, a todo o povo brasileiro para
que, junto conosco, leve mais uma vez à vitória
esta luta em defesa da soberania nacional.

Trabalhadores da Mafersa DAS UNIDADES de
São Paulo, Contagem e Caçapava.

Comissões Sindicais de Fábrica
Sind. Dos Metalúrgicos de São Paulo, S. J. Cam

pos e Contagem".

Sr. Presidente, para terminar, quero dizer que a
Mafcrsa seria leiloada por um quinto do seu valor real.
Felizmente. esse assalto à soberania nacional e aos bens
da União foi sustado a tempo, embora continnem atra
vés de medidas sub-reptícias, tentando não apenas suca
tear a empresa para justificar sua venda a preço vil.
mas fazendo com ela o que, de certa forma, fizeram
com a Companhia Siderúrgica Nacional, através da açáo
insensível e irresponsável de autoridades governamen
tais.

o PDT endossa plenamente esta carta aberta. Va
mos salvar a Mafersa. pois. assim. estaremos defen
dendo os interesses do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da matéria que está sobre a Mesa
e a constante da Ordem do Dia.

O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, urgência para

tramitação da Emenda do Senado ao Projeto de Lei
n" 3.457i89, quc "cria taxa de fiscalização dos mercados
de títulos e valores mobiliários."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1989. - José
Lins, Vice-Líder do PFL - Marcos Formiga, Líder
do PL - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Robson
Marinho, Vice-Líder do PSDB - Irma Passoni, Líder
do PT

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

REQUERIMENTO
Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais. urgência para
tramitação do Projeto de Lei Complementar n" SOIS9,
que "disciplina a fixação do número de Deputados,
nos termos do art. 45, parágrafo 1'" da Constituição."
Sala das Sessôes. 13 de dezembro de 1989. - José
Lins, Vice-Líder do PFL - Ibsen Pinheiro, LÍder do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-1-
PROJETO DE LEI N" 1.944-B. DE 1989

(Do Sr. Luiz Salomão)

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
n" 1.944-B, de 1989. que dá nova redação ao art.
10 da Lei n' 7.738, de 9 de março de 1989, que
"baixa normas complementares para a execução
da Lei n" 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e dá
outras providências"; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça e Redação, pela cons
titucionalidade. juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Theodoro Mendes) ; da Comissão
de Serviço Público, pela aprovação, com emenda
(Relator: Sr. Luiz Marques); e do Relator desig
nado pela Mesa em substituição à Comissão de
Trabalho, pela aprovação, com emendas (Sr. Ha
roldo Sabóia). '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Co
missão de Serviço Público. ao apreciar o projeto, ofere
ceu ao mesmo e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA

Dê-se a seguinte redação ao art. I" do projeto:

"Art. 1" O Art. 10 da Lei n" 7.738/89 passa
a ter a seguinte redação:

Os saldos das contas do Fundo de Participação
PIS/Pasep. os saldos dos empréstimos finaciados
por esses recursos e as quotas e obrigaçãoes emiti
das pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
FND serão reajustados, nas épocas estabelecidas
na legislação pertinente:

I - Pela OTN. calculada com basc no valor
de NCz$ 6.17 até dezembro de 1988, inclusive;

II - pelo lNPC, considerada a variação ocor
rida a partir de janeiro de 1989."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram pcrmanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado, ficam prejudicadas as Emendas da Co
missão de Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE LEI N° 1.944 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I·' O Art. 10 da Lei n" 7.738/89 passa a ter

a seguinte redação:

"Os saldos das contas do Fundo de Participação
PIS-Pasep, os saldos dos empréstimos finaciados
por esses recursos, e as quotas e obrigações emiti
das pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
FND, serão reajustados, nas épocas estabelecidas
na legislação pertinente:

I - pela OTN, calculada com base no valor
de NCz$ 6,17, até dezembro de 1989, inclnsive:

n - pelo INPC, considerada a variação ocor
rida a partir de janeiro de 1989."

Art. 2" Revogam-se as disposições em contnírio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
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PROJETO DE LEI N" 1.944-C DE 1989

Dá nova redação ao art. 10 da Lei n" 7.738, de
9 de março de 1989, que "baixa normas comple.
mentares para a execução da Lei n" 7.730, de 31
de janeiro de 1989, e dá outras providências"

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" O Art. 10 da Lei n" 7.738, de 9 de março
de 1989, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10. Os saldos das contas do Fundo de Parti
cipação PIS/Pasep, os saldos dos empréstimos fina
ciados por esses recursos e as cotas e obrigações
emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
- FND serão reajustados, nas épocas estabele
cidas na legislação pertinente:

I - pela OTN, calculada com base no valor
de NCz$ 6,17, até dezembro de 1989, inclusive:

n - pelo INPC, considerada a variação ocorrida
a partir de janeiro de 1989:'

Art. 2'·' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 13

de dezembro de 1989. - Nelson Jobim, Presidente 
Sigmaringa Seixas, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado
Vai ao Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, seja invertido

o item 2 para o último item da pauta.
Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1989. - Ibsen

Pinheiro, Lider do PMDB - José Lins, Vice-Líder do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa. )

Aprovado.

A Sr' Irmã Passoni - Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex" a palavra.

A SRA. IRMA PASSONI (PT-SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente peço desculpas por usar
da palavra nesta sessão da Câmara. mas só queria dar
uma explicação. Estou sendo cobrada. nos corredoros,
porque acreditam alguns que impedi a aprovação da
Medida n" 109. O que pedi, na sessão do Congresso,
foi a suspensáo dos itens da pauta da suplementação
de verbas. Não pedi a suspensão da sessão. O Senador
Iram Saraiva não se lembrou de que tinha sido acertado
com os Líderes a apreciação das Medidas n" 109 e 115
e, lamentavelmente, suspendeu a sessão. Mas espero
que amanhã, às 10 horas, votemos a matéria que estava
combinada para hoje.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Fica re
gistrada a irttervenção de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

3

PROJETO DE LEI N" 3.3\ •-C, DE 1989

(Do Senado Federal)
Discussão única do Substitutivo do Senado ao

Projeto de Lei n' 3.306-B,de 1989, qne altera o
artigo 3'·' da Lei n" 7.735. de 22 de fevereiro de
1989, que dispõe sobre a Tabela de Pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA e dã outras
providências. Pendente de parecer das Comissões
de Constituição e Justiça e Redação: de Serviço
Público; de Defesa do Consumidor e do "vIeio Am
biente (audiência); e de Finanças.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson para
proferir parecer ao Substitutivo do Senado Federal ao
projeto. em substituição à comissão de Constituição
Justiça e Redação. na qualidade de relator. designado
pela Mesa.

O SR. DEPUTADO NILSON GIBSON (PMDB 
PE) - Profere o seguinte parecer:

Relatório

Retoma do Senado Federal. após o turno constitu
cional de revisão na feitura das leis. previsto no art.
65 do Estatuto Político. este projeto de Lei que. na
Câmara Alta. sofreu Substitutivo.

O Substitutivo. em relação ao projeto origina!. apre
senta as seguintes modificações relevantes:

- cria, apenas, a Gratificação de Interiorização sem
mencionar percentuais, remetendo-se à sistemática da
lei vigente sua concessão:

- estabelece a possibilidade de contratação, por pra
zo certo, de pessoal para atender a situações emergen
ciais, sem direito a prorrogação:

-estabelece a obrigatoriedade de o IBAMA promo
ver concurso público para o preenchimento das vagas;

- inclui um Anexo especificando os cargos a serem
criados, conforme a especialidade, tanto de nível supe
rior quanto de nível médio.

VOTO DO RELATOR
Permanecem atendidos os pressupostos constitucio

nalmente fixados para a admissibilidade da proposição:
legitimidade da iniciativa, competência legislativa e atri
buição do Congresso. A revisão efetuada situou-se den
tro dos limites estabelecidos pela Carta Magna.

A técnica legislativa empregada não merece reparos.
Diante do acima exposto, voto pela constituciona

lidade, juridicidade e técnica legislativa deste Projeto
de Lei n'·' 3.306-C. de 1989.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Marques, para
proferir parecer ao Substitutivo do Senado Federal ao
projeto, em substituição à Comissão de Serviço Público,
na qualidade de Relator designado pela Mesa.

O SR. LUIZ MARQUES (PFL - CE) - Profere
o seguinte parecer:

O Senado Federal ofereceu o presente Substitutivo
ao texto da proposição originalmente aprovada pela
Câmara dos Deputados e, basicamente, propõe as se
guintes alterações:

1') não menciona o percentual da Gratificação de
Interiorização, que mantém. remetendo a sua concessão
aos termos da legislação vigente para os demais órgãos
do serviço público;

2') proíbe a prorrogação ou recontratação dc pessoal
para atender a situações imprevistas;

3') autoriza a contratação, por 360 dias, renovável
por igual período, do pessoal que, em 5 de outubro
de 1988, prestava serviços ao órgão, em caráter emer
gencial;

4') obriga o IBAMA a realizar concurso público para
o preenchimento de cargos;

5') discrimina, em Anexo, os cargos de nível superior
e de nível médio a serem preenchidos.

É o relatório,
O Substitutivo do Senado aperfeiçoa o projeto e não

encerra modificação de maior relevância, As sugestões
nele introduzidas são válidas e devem merecer nosso
apoio. Não existe descaracterização da idéia-central que
norteou tanto o envio da Mensagem quanto o texto
aprovado pela Câmara.

Diante do acima exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei n'; 3.306-C. de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa parecer da Comissão de Defesa do Consu
midor e do Meio Ambiente. assinado pelo nobre Rela
tor Fábio Feldmann, nos seguintes termos:

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO MEIO AMBIENTE

PROJETO DE LEI N° 3.306-C. DE 1989

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n°
3.306-B, de 1989 que "altera o artigo 3' da Lei
n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, que dispõe

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

sobre a Tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis - IBAMA e dá outras providências".

Relator: Deputado Fábio Feldmann

Relatório
O Senado Federal encaminha a esta Casa Legislativa

um Substitutivo ao Projeto de Lei n" 3.306-B/89 que,
alterando a proposição originalmente aprovada na Cá
mara dos Deputados, busca aperfeiçoar o tema, sobre
tudo através das seguintes modificações:

- permite a contratação, por prazo certo. não supe
rior a 180 dias, para atender a situações imprevistas
mas veda a prorrogação ou a recontratação:

- autoriza o IBAMA a contratar , pelo prazo de
360 dias, prorrogáveis por igual período, o pessoal que.
em 5 de outubro de 1988, prestava serviços ao órgão,
em caráter emergencial, para atender ao seu funciona
mento:
- acrescenta um Anexo à projetada lei detalhando
os cargos a serem preenchidos. cuja autorização consta
tanto da Mensagem presidencial quanto da matéria
aprovada pela Câmara.

É o relatório.

Voto do Relator

As modificaçôes introduzidas pelo Substitutivo do
Senado são oportunas e convenientes. Sobretudo, deve
ser salientada a permissão p!!ra a contratação do pessoal
que prestava serviços ao Orgão, quando promulgada
a nova Constituição Federal.

Importante, também, o Anexo criado pelo Senado
Federal que discrimina os cargos a serem preenchidos.
Desejo salientar que essa determinação é altamente
positiva no sentido em que impede que o provimento
se dê com pessoal meramente burocnHico. Destaco,
com alegria, a criação de cargos para Engenheiro de
Pesca (35), Engenheiro Florestal (66) e Oceanógrafos
(20) ao lado de tantos outros profissionais de nível supe
rior que, tradicionalmente, já se encontram com suas
atividades vinculadas à preservação do meio ambiente.
E o mesmo se diga quanto aos profissionais de nível
médio.

Diante do acima exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei n'·' 3.306-C, de 1989.

Sala da Comissão, Deputado Fábio Feldmann,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Bezerra Coe
lho Para proferir parecer ao Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto, em substituição a Comissão de Fina
nanças. na qualidade de Relator, designado pela Mesa.

O SR. Nrr~SON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do oradoL) - Sr. Presidente, o Deputado Fernando
Bezerra Coelho deu parecer favorável, pela Comissão
de Finanças, em que diz que há qualquer alteração
financeira ao projeto original.

O parecer é assinado pelo nobre e ilustre Deputado
Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco.

Parecer a que se refere o orador:

Relatório

O Senado Federal oferece este Substitutivo que, em
síntese, apresenta as seguintes modificações ao Projeto
de Lei n" 3.306-B/89:

-proíbe a recontratação ou prorrogaçáo de contrato
de pessoal admitido para atender a situações impre
vistas;

- autoriza a contratação, por um ano e renovável
por igual período, do pessoal que, em 5 de outubro
de 1988. estava prestando serviços ao IBAMA em cará
ter emergencial;

- discrimina a clientela dos cargos criados.
É o relatório.

Voto do Relator

O Substitutivo em exame não traz conseqüências fi
nanceiras de vulto. Por outro lado, apresenta um cará
ter altamente moralizador ao exigir concurso público
para o preenchimento dos cargos e ao vedar, de modo
explícito, a prorrogação de contratos ou a recontratação
de pessoas admitidas, a tempo determinado. para en
frentar situações imprevistas.

Diante do exposto, voto pela aprovação deste Projeto
de Lei n" 3.306-C/89.

Dezembro de 1989

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Sena
do Federal. ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I" O art. 3" da Lei n" 7.735, de 22 de fevereiro

dc 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

..Art. J' - O Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e dos Recursos Naturais Renováveis- lEA
MA, será administrado por um Presidente e cinco
Dirdores, designados em comissão pdo Presidente
da República."

Art. 2'" A Tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA. entidade autárquica de regime especial,
criada pela Lei n" 7.735, de 22 de fevereiro de 1989,
dotada de personalidade jurídica de Direito Público
com autonomia administrativa e financeira, vinculada
ao Ministério do Interior. será organizada nos termos
desta lei.

Art. 3" A Tabela de Pessoal será regida pela legisla
ção trabalhista e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS, e O provimento inicial se fará:

I -pelo aproveitamento, mediante opção, dos fun
cionãrios e servidores ocupantes de cargos efetivos dos
Quadros e Tabelas Permanentes da Superintendência
da Borracha - SUDHEVEA, do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, extintos pela
Lei n'! 7.732. de 14 de fevereiro de 1989. bem como
da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 
SUDEPE e Secretaria Especial do Meio Ambiente 
SEMA, extintos pela Lei n' 7.735, de 22 de fevereiro
de 1989, e transferidos para o lBAMA:

II - pelo aproveitamento dos demais servidores que.
não incluídos no inciso anterior, foram contratados dire
tamente pelos extintos órgãos, SUDEPE, IBDF, SO
DHEVEA e SEMA. desde que:

a) não tenham outro vínculo empregatício, ressal
vadas as acumulações constitucionais, ou o tendo. façam
opção pela Tabela de Pessoal do IBAMA;

b) não tenham sido alocados, em quaisquer dos ór
gãos que deram origem ao IBAMA, para execução dos
serviços de conservação, limpeza e vigilância; e que.

c) na data de 5 de outubro de 1988, estavam compro
vadamente prestando serviços aos órgãos que deram
origem ao IBAMA:

III - pelo aproveitamento de servidores, cujos pro
cessos de redistribuição estiverem em tramitação até
a entrada em vigor desta lei.

§ l' As inclusões na Tabela de Pessoal do IBAMA,
de servidores oriundos da SUDHEVEA, do IBDF, da
SUDEPE oU da SEMA, obedecerá a correlação de car
gos ou empregos, em cargos e atribuições, na forma
estabelecida em regulamento. e sempre em níveis sala
riais não inferiores aos percebidos nos órgãos ou entida
des de origem.

§ 2'! Os servidores que estavam em exercício, como
requisitados, nos mencionados órgãos ou entidades ex
tintas, poderão optar pela Tabela de Pessoal do IBA
MA.

§ 3' A lotação dos servidores mencionados neste
artigo far-se-á em locais onde o IBAMA mantenha pro
gramas, projetos e atividades prioritárias para a execu
ção de seus objetivos e a implementação da Política
Nacional do Meio Ambiente.

§ 4" Para o atendimento do disposto no caput dest"
artigo, são criados 700 (setecentos) cargos técnicos de
nível superior e 500 (quinhentos) cargos de nível médio,
de conformidade com o Anexo I desta lei.

Art. 4" Os servidores do IBAMA, oriundos da SU
DHEVEA, do lBDF, da SUDEPE ou da SEMA. per
tencentes aos Quadros e Tabelas Permanentes do Plano
de Classificaçâo de Cargos, intituido na conformidade
da Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970, poderão
optar pelo seu aproveitamento na Tabela de Pessoal
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SUB-TOTAL: 700

ÀNEXO 1 - CARGDS CRIADOS NA TABE:Lh PERMI\NENTE DO lN5'rlTUTO BRAS!LEIRO
DO MEID t.."'l.IHENTE E DOS Rr;CURSOS tlATURArs RENovhVEIS-IBAMA:

1. CARGot DE N!VEI. SUf'E:,,!OR

Adltlini!:tratlor 38
An03lista de Sist.emas 19
Ar~uiteto 06
Arquivista OS
Procurador Autárquico 27
A$!l1.stcntl" Social • 10
Eibliotccârio lO
Biólogo B1
Contador 38
Ecanonista 5S
Engenheiro 4 I)
Engenheiro Agrõnomo 36
Engenheiro de Pesca 35
Engenheiro Flores t aI 66
EstatIstico 02
Fartn'lcêutico 07
Geólogo 13
Geógrafo 43
Médico lJeteriniírio 08
Meteorologista OS
Ocean6qrafo 20
Pel:lqui:;ador 20
Pesquis<"dor em Ciénc:.ias Ex. P. da Natureza 20
Pslcôlo'Jo 07
QuIlr.ico 27
ScciÓloqO 05
"'€cnico en An":;u'l.tos Educacionais 37
Técnico em Cor;nwicaçào Social 10
Zootecnis La 02

2. CARGOS DE IJ!VEL &010

:2.1 - N1vEL IlJTERMEDIÂRIO

131
15
08
0<
05
1<
01
13

"'02
01

QUhNTIDJ\DE

Art. 14. É o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, obri
gado a promover concurso público para o preenchi
mento das vagas a que se refere o arl. 13 desta lei.
em conformidade com os preceitos constitucionais vi
gentes.

Parágrafo único. Para efeito de contagem de pontos
do concurso de que trata este artigo. será considerado,
como título. o tempo de serviço prestado ao IBAMA.

Art. 15. Os efeitos financeiros decorrentes da cxe
cução desta lei vigorarão a partir de 1" de novembro
de 1989.

Ar!. 16. O Poder Executivo. no prazo de trinta
dias. aprovará o Regulamento da Tabela de Pessoal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata a
presente lei.

Ar!. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

"TI. 18. Revogam-se as disposições em contrário.

Agente Adr.linistrativo
Agente de C\tiv.l.d.:ldcs Agropec:uSrl<ls
Agente d~ Serviço de Engenharia
Desenhista
Op~'rador de Computação
Program<ldor
Técnico de Arquivo
Técnico de f.:ontabi l1dade
Técnl.co d~ Laboratór lo
Técnico dE' Colonização
Tecnologist~

DENOMINlI.C1l.ü

1- prcvenção, controle e combate a incêndios flores
tais nas Unidades de Conservação;

li - preservação de Areas de Relevante Interesse
Eleológico;

UI - controle de fontes,poluidoras imprevistas a que
possam afetar a vida humana e também a qualidade
do ar. da água, a flora e a fauna.

Ar!. 13. O Instituto Brasiteiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. é auto
rizado a contratar, pelo prazo de 360 (trezentos e sessen
ta) dias, prorrogáveis por igual período, o pessoal que,
na data de 5 de outubro de 1988. prestava serviços
ao Órgão. na forma do arl. 37. inciso IX da Consti
tuição, em caráter emergencial, para atender ao funcio
namento do 6rg"0.

gação ou recontratação para atender aos scguintes im
previstos:I

do IBAMA, no prazo de 90 (noventa) dias. contados
a paltir da publicação desta lei.

; § 1" Os servidores que optarem pelo seu aproveita
~mento na Tabela de Pessoal do IBAMA, farão jus,

I
'unicamente, à renumeração resultante de sua classifi
cação na Tabela constante do Anexo I. vedado o recebi
mento de gratificações de qualquer natureza, anterior
mente concedidas no âmbito do Serviço Público Fe

·dcra!.
§ 2,' As gratificaçõcs e dcmais vantagcns pecuniá

rias concedidas a partir da vigência desta lei. pelo Go
verno Federal. aos Servidores Civis da União, serão
estendidas, nos mesmos percentuais. aos servidores do

!IBAMA.
Ar!. 5" Os servidores que não optarem pelo seu

aproveitamento na Tabela de Pessoal do IBAMA. serão
incluídos em Quadros ou Tabelas Suplcmentares. cm
extinção, regidos pela Lei n" 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.

Parágrafo único. Os cargos e cmpregos do Quadro
ou Tabela Suplementar serão extintos à medida que
vagarem.

Ar!. 6" O pessoal incluído em Quadro ou Tabela
Suplementar perceberá, a título de vantagem indivi
dual, a diferença verificada entre sua remuneração e:0 salário-base dos servidores da mesma categoria perte
Icentes à Tabela de Pessoal do IBAMA.

Parágrafo único. A diferença individual percebida

I
pelos servidores, sobre a qual incidirá a contribuição
previdenciária, será incorporada aos proventos de apo
sentadoria c terá os mesmos reajustes que incidirá sobre
a Tabela e salários vigentes.

Art. 7' É estendida aos servidores do Instituto Bra
Isileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
'novávcis - IBAMA. a Gratificação de Interiorização,
~~~m~~. .

Art. 8" O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. pode
rá, observada a Jegislaçlio vigente e a sua dotação orça
mentária, requisitar pessoal de órgãos do âmbito da
Administraçlio Fcderal Direta ou Indireta e de Funda
lções instituídas ou mantidas pela União. assegurados
'os seus direitos e vantagens.

§ I" Os servidores requisitados pelo Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno

;váveis - IBAMA. para cargos comissionados, peree
'berão a remuneração correspondente ao cargo que nelc

j
exercerem. assegurado o direito de opção pela remune
ração do órgão de origem, acrescida da gratificação
correspondente.

§ 2' Aos demais servidores requisitados pelo Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Rcnováveis- IBAMA. será assegurado. a título de gra
tificação. a diferença entre sua remuneração na origem
e a correspondente a seu cargo no lBAMA.

Art. 9" São aprovados, com vigência a partir de
I" de novembro de 1989, as tabelas salariais do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA. que constituem os Anexos II
e UI desta lei, tcndo como data-base 1" de setembro.

Art. 10. O reajustamento de salários. a ser aplicado
à Tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio
Amhiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBA
MA, terá o mesmo percentual e será concedido na
mesma ocasião dos servidores públicos da União.

Arl. I!. As funções de confiança, pertencentes aos
extintos SUDHEVEA. IBDF. SUDEPE e SEMA. inte- .
grantes dos Grupos de Direção e Assessoramento Supe
rior (DAS e FAS) e Direção e Assistência rntermediária
(DAI), de que trata a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro
de 1970. bem como as funções de Assessoramento Supe
rior (FAS), de que trata o Decreto n" 75.627. de 18
de abril de 1975, com as alterações dadas pelos Decretos
n'·" 77.475. de 23 de abril de 1976; 79.398, de 15 de
março de 1977; 79.824, de 20 de julho de 1977 e 91.109,
de 1"de ahril de 1985, são extintas, a partir do enquadra
mento previsto nesta Lei.

Art. 12. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, é auto
rizado a contratar pessoal por tempo determinado, não
superior a 180 (cento e oitenta) dias. vedada a prorro-

2.2 - t.!VtL f.UXILIM

Agcntp. de Atividades Agropecuárias
Agenu, clt:' Defesa Florestal
AgentF.' de Mor;oanizac::io de Apoio
..gent.e de l?ortarld
Agente de S<=,rvico.s de Engenharia
i\gcnt~ de· I'~lecornunicações €c Eletricidade
Agente de Trunsportes MarIUmo e Fluvial
ArtJ:Uce ôe Artes Gráfic;;:s
Artífice de Carp.l.ntaria e Marcenaria
Art!fü::c de Estrutura de Obras e ~letalurgia
Auxiliar da Artíftce
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Datiló'JTafo
Motorl~ta Oficaal
Perfurador - Digitador
Telcfonist.1.

SUB-TOTAL

'1'OTAL

21
162

02
05
02
03
10
01
Dl
01
03
29
24
15
06
O,

500

1. 200 .
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CLlISt'ES

A.NEXI' IJ

TflBI LA Df. SAJ..1íPlOS Ar!. 3" A Tabela de Pessoal será regida pela Legis
lação Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço-FGTS. e o provimento inicial se fará:

I - Pelo aproveitamento. mediante opção. dos fun
cionários e servidores ocupantes de cargos efetivos dos
Quadros e Tabelas Permanentes da Superintendência
da Borracha - Sudhevea, Instituto Brasileiro de De·
senvolvimento Florestal - IBDF, extintos pela Lei n"
7.732. de 14 defevereiro de 1989, bem comn da Superin
tendeneia do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE
e Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA.
extintas pela Lei n" 7.735, de 22 de fevereiro de 1989
e transferidos para o lbama;

11- Pelo aproveitamento dos demais servidores que.
não incluídos no inciso anterior. mas igualmente oriun
dos da Sudhevea, do IBDF. da Sudepe ou da Sema.
desenvolvem. no Ibama atividades típicas de serviço
público. e desde que tais servidores:

a) não tenham outro vínculo empregatício, ressal
vadas as acumulações constitucionais. ou tendo. façam
opção pela Tabela de Pessoal do lbama:

bl não tenham sido alocados, em quaisquer dos ór
gãos que deram origem ao Ibama. para execuçáo de
serviços de conservação. limpeza e vigilância; e que

c) não data de 05 de outubro de 1988 estavam. com
provadamente. prestando serviços aos órgãos que de
ram origem ao Ibama;

III - Pelo aproveitamento de servidores, cujos pro
cessos de redistribuição estiverem em tramitaçüo at~

a entrada em vigor desta lei.
§ 1" As inclusões na Tabela de Pessoal do lbama.

de servidores oriundos da Sudhevea, do lBDF. da Sude
pe ou da Sema, obedecerá a correlaçüo de cargos ou
empregos. encargos e atribuições na forma estabelecida
em regulamento c sempre em níveis salariais não infe
riores aos percebidos nos órgãos ou entidades de ori
gem.

§ 2" Os servidores que estavam em exercício. como
requisitados, nos mencionados órgãos ou entidades ex
tintas poderão optar pela Tabela dc Pessoal do Ibama.

§ 3' A lotação dos servidores mencionados neste
artigo far-se-á em locais onde o Ibama matenha progra
mas, projetos, e atividades prioritárias para a execução
dos seus objetivos e a implementação da Polítiea Nacio
nal do Meio Ambiente.

§ 4\' l;'ara o atendimento do disposto neste artigo.
ficam criados 700 (setecentos) cargos técnicos de nível
superior e 500 (quinhentos) cargos de nível médio, na
Tabela de Pessoal do Ibama.

Ar!. 4" Os servidores do Ibama, oriundos da Su
dhevea, do lBDF, da Sudepe ou da Sema. pertecenle,
aos Quadros e às Tabelas Permanentes do Plano de
Classfieação de Cargos, instituído na conformidade da
Lei n" 5.645, de Ia de dezembro de 1970, poderão optar
pelo seu aproveitamento na Tabela de Pessoal do lba
ma, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da publicação desta lei.

§ 1\' Os servidores que optarem pelo seu aproveita·
menta na Tabela de Pessoal do Ibama farão jus, unica
mente, à remuneração resultante de sua classificação
na tabela constante do Anexo I desta lei, vedado o
recebimento de gratificações de qualquer natureza. an
teriormente concedidas no àmbito do serviço Publico
Federal.

§ 2' As gratificações e demais vantagens pecuniá
rias concedidas. a partir da vigência desta lei. pelo Go
verno Federal aos servidores civis da União - serão
estendidas. nos mesmos percentuais. aos servidores do
Ibama.

§ 3'" O aproveitamento dos servidores na Tabela
de Pessoal do lbama DtlO exclui a possibilidade de serem
submetidos a regime jurídico que legalmente venha a
ser estabelecido.

Art. 5" Os servidores que não optarem pelo seu
aproveitamento na Tabela de Pessoal do Ibama seráo
incluídos em Quadro ou Tabelas Suplementares, em
extinção. regidos pela Lei n" 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.

Parágrafo único. Os cargos e empregos do Quadro
ou Tabela Suplementar serão extintos à medida que
vagarem.

Alt. 6" O pessoal incluído em Quadro ou Tabela
Suplementar pereceber:i, a título de vantagem indivi
dual. a diferença verificada entre sua remuneração e
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Art. 1" O art. 3\' da Lei n' 7.735. de 22 de feve
reiro de 1989. passa a ter a redação seguinte:

"Ar!. 3" O Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e dos Recursos Naturais Renováveis -Iba
ma. será administrado por um Presidente e cinco
Diretores. designados em comissão pelo Presidente
da Replíblica"

Ar!. 2" A Tabela Especial do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Ibama. entidade autárquica de regime criada pela
Lei n" 7.735, de 22 de fevereiro de 1'189, dotada de
personalidade jurídica de direito público, eom autono
mia administrativa e financeira. vinculada ao Ministério
do Interior. será organizada nos termos desta lei.
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ro::FERtNC'lA

12 - COORDENADOR E5TADUlIL

3 _ CHEFE DE lINIDl\['lF.
Chefe de UnidiluP 1
Che f(' dI:' Unidnc.k I I

1 - PRESIDEt;TE 01
Assessor da Prp.5idência 02
Secretár ia 1 04
!-lotor izLa 02

4 - CHEFE DE GABINETE 01
CoOrdcntldor 01
Assessor. Dl
Sucretária II 01

6 - C!lE;FE DA DUVIDaRIA 01
Assc>ssor 02
S,",cretãria 11 01

5 _ AUDITOR CIIE~E 01
Assessor 02
S,",cretár 1<1. 11 01

o _ CHEFe DE DIVISM 31
Gerente dI.' Âre<t O.~

3 - PROCURADOR GER1\L 01
Sub PrOcurU,uor R~CJlonal 05
Assessor 02
Secretária 11 Dl

2 _ DIRETOR 05
Assessor de Diretoria lO
secretária 1 lO
Motoristil 05

C A H C o lj'~

11 - SUPER1NTZNDSTr.c 2B
Assessor d.:: SUp"rinter-..l~ci.:l 28
Secretária 11 2B

9 - CHCf"E DE DE.PARTAMI:IJTO 13
Assessor de Departali'lE:nto 26
5ecrctâria II 13

7 - CUE:FE DA ASCQl·: 01
Assessor OJ
Secret5ri<l 11 01

B - SEC'RETÂRIC' 01
As:;:;essor dJ Sccrctl.lri.:> 02
Coordenador 05
Secrct&ria 11 01

PROJETO DE LEI N' 3.306·B. DE 1989

Altera o art. 3' 7.735, de 22 de fevereiro de 1989,
dispõe sobre a Tabcla de Pessoal do Instituto Brasi·
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natnrais
Renováveis - Ibama e dá outras providencias. O

O Congresso Nacional decreta:

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final
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o salário-hase dos servidores da mesma categoria perte
centes à Tahela de Pessoal do Ibama.

Panigrafo único. A diferença individual percebida
pelos servidores. sobre a qual incidirá a contribuição
previdenciária. será incorporada aos proventos de apo
sentadoria e terá os mesmos reajustes que incidirem
sobre a tabela de salários vigente.

Art. 7'" Fica instituída a Gratificação de Interiori
zação, no limite máximo de 40% (quarenta por cento)
sohre a referencia inicial da Tabela de Pessoal do Ibama.
para os servidores lotados em locais de trabalho inós
pitos e carentes de infra-estrutura.

Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo fixar
percentuais e critérios, quanto à gratificação de que
trata este artigo.

Art. 8" Os servidores da Tabela de Pessoal do Iba
ma farão jus a um adicional de 1% (um por cento)
sobre o salário-base. para cada 12 (dozc) meses de efe
tivo exercício. até o máximo de 35% (trinta e cinco
por cento).

Art. cf" O Ibama poderá, observada a legislação vi
gente e a sua dotação orçamentária. requisitar pessoal
de órgãos na entidade da Administração Federal Direta
ou Indireta e de Fundações instituídas ou mantidas pela
União, assegurados os seus dircitos e vantagens.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 1'.' Os servidores requisitados pelo lbama para
cargos comissionados. perceberão a rernl1neraçáo cor
respondente aO cargo que nele exercerem, assegurado
o direito de opção pela remuneração do órgão de ori
gem, acrescida da gratificação correspondente.

§ 2' Aos demais servidores requisitados pelo Ibama
será assegurada. a título de gratificação, a diferença
entre sua remuneração na origem e a correspondente
a seu cargo no lhama.

Art. 10. Ficam aprovadas, com vigencia a partir
de 1" de novembro de 1989. as Tabelas Salariais do
Ibama. que constituem os anexos I e II desta lei, tendo
como data base 1" de setembro.

Art. 11. O reajustamento de salários a ser aplicado
à Tabela de Pessoal do lbama, terá o mesmo percentual
e scrá concedido na mesma ocasião do reajuste dos
servidores públicos da União.

Art. 12. As funçóes dc confiança. pertecentes aos
extintos Sudhevea, lBDF. Sudepe e Sema, integrante
dos Grupos de Direção e Assessoramento Superior
(DAS) e Direção e Assistencia Intermediária (DAI),
de que trata a Lei n' 5.645. de 10 de dezembro de
1970, hem como as Funções de Assessoramento Supe
rior (FAS) de que trata o Decreto n" 75.627. de 18
de abril de 1975. com as alterações dadas pelos Decretos
n'" 77.475, de 23 de abril de 1976; 79.398. de 15 de

ANEXO I

TABELA DE SAL~RIOS

Quinta-feira 14 15689

março de 1977.79.824. de 20 de julho de 1977 e 91.109,
de ]" de abril de 1985. ficam extintas a partir do enqua
dramento previsto nesta lei.

Art. 13. O ]bama fica autorizado a contratar pes
soal por tempo determinado não superior a 180 (cento
e oitenta) dias para atender os seguintes imprevistos:

I - prevenção. controle e combatc a incêndios flores
tais nas unidades de conservação;

II - preservação de áreas de relevante interesse eco
lógico;

111- controle e combate de fontes poluidoras impre
vistas e que possam afetar a vida humana e também
a qualidade do ar, da água. a flora e a fauna.

Art. 14. Os efeitos financeiros decorrentes da exe
cução desta lei vigorarão a partir do dia 1" de novembro
de 1989.

Art. 15. O Poder Executivo. no prazo de 30 (trinta)
dias. aprovará o Regulamento da Tahela de Pessoal
do Ibama, de que trata esta lei.

Art. 16. E'sta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão dc Constituição e Justiça e Redação, 13

de novembro de 1989. - Nelson Jobim, Presidente
Nilson Gibson, Relator.

NCz$

C L "1f~ ! s

REFE~kIA
CAR~OS DE CARlOS DE

NfVEL SUPERIOR N1VElj MtOIO

Ttc~COS DE TtCNICOS E
NíVEL. UPERIOR ADMINISTRATIVOS AuxltrARES

01 2.265,80 981,85 679,71
02 2.356,44 1.021,12 706,93
03 2.450,09 1.061,91 735,63
04 2.548,28 1.104,21 764,34
05 2.649,49 1.148,01 794,53
06 2.755,22 1.193,33 826,27
07 2.865,49 1.241,67 859,49
08 2.900,29 1.291,51 894,24
09 3.099,63 1.342,87 930,49
10 3.223,48 1.397,25 963,25

t ... ...
11 3.320,'17 1.439,54 996,96
12"' 3.419,85 1.483,35 1.027,16
13 3.522,57 1.527,15 1.057,38
14 3.628,31 1.572,47 1.089, lO
15 3.737,07 1.619,29 1.122,33
16 3.848,78 1.667,64 1.155,56
17 3.963,65 1.717,48 1.170,30
18 4.082,99 1.756,52 1.226,56
19 4.205,34 1.821,71 1.262,82
20 4.332,22 1.876,08 1.300,57

... ... ...
21 4.462,13 1.931,98 :1.339,85
22 4.596,57 1.989,38 1.380,63
23 4.734,02 2.049,80 1.421,42
24 4.876,02 2.111,74 1.463,70
25 5.022,54 2.175,17 1.507,27
26 5.173,60 2.240,19 1.552,83
27 5.218,32 2.306,59 1. 599, 66
28 5.489,29 2.376,07 1.647,99
29 5.653,94 2.447,08 1.697,84
30 5.823,13 2.521,08 1.749,21

Data: setembro/89
Vigência: 01/out./89
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TABELA PE EEMtmtRAÇ~O P~RA CARGOS COMISSIONADOS

'""'7~

C A R G o ~. SAL,(RIO O) GRATIFlCAÇ'-:J (2)

1. PRESIDENTE 01 5.823,13 2.329,26
Assessor de Presidência 02 4.658,50 1.397,25
secretárie I 04 2.329,26 699,39
Motoriata 02 1.164,63 293,51

2. DIRETOR 05 5.241,58 1.572,47
Assessor de Diretoria 10 4.658,50 1. 397, 25
Secretária I 10 2.329,26 699,39
Motorista 05 1.164,63 293,51

3. PROCURADOR GERAL 01 4.658,50 1.397,25
Sub Procurador Regional 05 4.076,95 1.223,55
Assessor 02 4.076,95 1.223,55
Secretária II 01 1.747,69 524,16

4. CHEFE DE GABINETE 01 4.658,50 1.397,25
Coordenador 01 4.076,95 1.223,55
Assessor 01 4.076,95 1.223,55
Secretária 11 01 1.747,69 524,16

5. AUDITOR CHEFE 01 4.658,50 1.397,25
Assessor 02 4.076,95 1.223,55
secretária II 01 1.747,69 524.16

6. CHEFE DA OUVIDORIA 01 4.658,50 1.397,25
Assessor 02 4.076,95 1.223,55
secretária II 01 1.747,69 524,16

7. CHEFE DA ASCOM 01 4.658,50 1.397,25
Assessor 03 4.076,95 1.223,55
Secretária' 11 OI 1.747,69 524,16

8. SECRET;(RIO 01 4.658,50 1.397,25
Assessor da Secretaria 02 4.076,95 1. 223,55
Coordenador 06 4.076,95 1.223,55
Secretária 11 01 1.747,69 524,16

9. CHEFE DE DEPARTAMENTO 13 4.658,50 1.397,25
Assessor de Departamento 26 4.076,95 :h223,55
Secretária II 13 1.747,69 524,16

10. CHEFE DE DIVIS~O 31 4.076,95 1.223,55
. Gerente de Área 103 3.493,89 1.048,33

11. SUPERINTENDENTE 28 4.658,50 1.397,25
Assessor da 5uj:erinten:lênc:ia 28 4.076,95 1.223,55
secretária rr 28 1. 747,69 524,16

12.CooRDENADOR ESTADUAL 84 4.076,95 1.223,55

13.CHEFE DE UNIDADE
Chefe de Unidade I 173 3.493,B9 1.04B,33
Chefe de Unidade II 184 2.912,32 873,11

IW:E: setembro/89
Vigência: Ol/Out./B9

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.
Vai a Sanç~i().

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

4

PROJETO DE LEI N' 2.27R-A. DE 19~9

(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n' 2.27~. de
19X9. que cria a Dclegaéia do MEl' no E,.,tado
de Tocantin, e dá outras providências: tcndo parc
ceres da Comiss:lo de Constituição e Justiça c Re
dação. pela constitucionalidade. juridicidade c téc
nica legislativa (Relator: Sr. Nibon Gibson): e.
das Comi,sóes de Educação. Cultura. Esporte e
Turismo (Relator: Sr. Maguito VilcJaí e de Finan
ças (Relator: Sr. Arnaldo Prieto). pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havedo oradores inscritos. declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter li votos o

PROJETO DE LEI N' 2.278, DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I" Fica criada a Delegacia do Ministério da

Educação em Tocantins - DEMEC-TO. com sede na
Capital do Estado.

Ar!. 2' É aprovado o seguinte quadro de funções
de confiança para a DEMEC-TO:

01 Delegado LD DAS 101.2
03 Secretários Administrativos DA r 111.1 (NM)
02 Assistentes DAI 112.3 (NS)
01 Chefe do Scrviço de Programação c Apoio Técni-

co DAI 111.3 (NS)
01 Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares .. DAI

111.3 (NS)
Ar!. 3" As despesas decorrentes da presente Ici cor

rerão por conta das dotações pr6prias do Ministério
da Educação.

Ar!. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Sr5.
que. o aprovam queiram permanecer eDmo cstáo. (Pau
sa)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - 1-1;; so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

•• 'I"" '~ ' "" ', 'li ..

4. 'ARGOS ÇbM1SSION~DQS

TOTAL GERAL•••••••••

CQM~h1!},TIVO

},) Folha ~e Pagamento Setembro/19B9

B) simulaç80 de Enquadramento •••••••••••••••

Acr~scimo (Impacto) ••••••

~.716.844

(lIub total )

5.693.745'

hlUb total )

24.672.914

24.672.914

121,84\

PROJ,.;ro DE LEr N' 2.278-D. DE 1989

Cria a Delegacia do Ministério da Educação 
MEC no Estado do Tocantins e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I'·' Fica criada a Delegacia do Ministério da

Educação em Tocantins - DEMEC-TO. com sede na
Capital do Estado.

Ar!. 2" Fica aprovado o seguinte quadro de funções
de confiança para a DEMEC-TO:

01 Delegado LD DAS 101.2
03 Secretários Administrativos DAI 111.1 (NM)
02Assistentes DAI 112.3 (NS)
01 Chefe do Serviço de Programação e Apoio Técni-

co DAI 111.3 (NS)
01 Chefei do Serviço de Atividades Auxiliares

..................................................... DAII113 (NS)
Art. 3" AS despesas decorrentes desta lei correrão

por conta das dotações próprias do Ministério da Edu
cação.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 5" Revogam-se as disposiçõe em contrário.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça e Reda

ção. I3 de dezembro de 1989. - Nelson Jobim, Presi
dente - Sigmaringa Seixas, Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 92-A. De 1989

(Da Comissão de R~lações Exteriores)

Discussão única ·do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 92, de 1989. que aprova os textos da Con
venção de Viena para a Proteção da Camada de
Ozônio. de 1985. e do Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que destroem a Camada de Ozónio.
de 1987: tendo pareceres: da Comissão dc Consti
tuição e Justiça e Redação. pela constitucionali
dade. juridicidade'e técnica legislativa. com emen
da, contra o voto em separado do Sr. José Dutra
(Relator: Sr. Carrel Benevides): da Comissão de
Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática;
pela aprovação (Relator: Sr. Nilson Gibson); c;
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio
Ambiente. em audiência, pela aprovação. com
adoção da emenda da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação (Relator: Sr. José Jorge).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
hávendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, ao apreciar
o projeto. ofercccu ao mesmo c vou submeter a votos
a seguinte:

J1:MENDA

Substitua-se, no parágrafo único do art, 1" do projeto.
a expressão "da presente Convenção" por "desses tex
tos".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli~eira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecre como estão. (Pau
sa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 92 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" São aprovados os textos da Convenção de

Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985.
e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que des
troem a Camada de Ozônio.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão da presente Convenção. bem como aqueles que
se destinam a estabelecer-lhe ajustes complementares.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
hre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' n·B, DE 1989

Aprova os textos da Convenção de Viena para
a Proteção da Camada de Ozônio, de ·1985. e do
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que des
troem a Camada de Ozônio, de 1987.

O Congres<o Nacional decreta:
Art. I" Ficam aprovados os textos da Convenção

de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de
1985. e dô Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que destroem a Camada de Ozônio. de 1987.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisqucr atos que possam resultar
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em revlsao desses textos. bem. como aqueles que se
destinam a estabelecer-lhes ajustes complementares.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação,

Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 13
de dezembro de 1989. - Nelson Jobim, Presidente.
Francisco Benjamim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão, (Pau
sa, )

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
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PROJETO DE LEI N' 4.349. DE 1989
(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n" 4.349, de 1989.
que acrescenta parágrfo único ao ar!. 185 da Lei n'
4.737, de 15 de julho de 1965: pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Nl1son Gibson. para
proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e Redação. na qualidade de
Relator designado pela Mesa.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE) - Profere
o scguintc parecer:

Relatório

Oriundo do Senado Federal, onde foi apresentdao
pelo nobre Seno Nelson Carneiro. vem ao turno consti
tucional de revis{io na feitura das leis, previsto no art.
65 da Carta Política. este projeto de lei que manda
acrescentar parágrafo único ao art. 185 do Código Elei
toral. com estes dizeres:

"Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Elei
toral. tomadas as medidas necessárias à garantia
do sigilo, autorizara reciclagem industrial das cêdu
las. em proveito do ensino público de primeiro
grau ou de instituiçóes beneficentes".

É o relatório.

Voto do Relator

Estão obedecidos os pressupostos constitucionais de
admissibilidade da proposição pois a mesma cuida de
matéria da competênica da União (art. 22), da atribui
ção do Congresso (art, 48. capul) e de iniciativa permi
tida a parlamentar federal (art. 61, caput).

A técnica legislativa'não merece reparos.
Quanto à apreciação do mérito. entendo que a maté

ria é conveniente e oportuna merecendo franca aprova
ção. Com efeito. é muito grande a tonelagem de papel
utilizada na confecção de cédulas. principalmente quan
do teremos um segundo turno de votação como norma
constitucional consagrada pela Carta de 1988. Não so
mos tão ricos que possamos nos dar ao luxo de desper
diçar o volume de dinheiro que essas cédulas. devida-o
mente recicladas. poderiam proporcionar.

Diante do acima exposto. voto pela constituciona
lidade, juridicidade. técniea legislativa e. no mérito.
pela aprovação deste Projeto de Lei n" 4.349/89.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos. declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 4.349 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É acrescentado ao art. 185 da Lei n" 4.737.

de l5 de julho de 1965 (Código Eleitoral). o seguinte
parágrafo único:

"Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Elei
toral. tomadas as mediqas necessárias á garantia
do sigilo, autorizara reciclagem industrial das cédu
las. em proveito do ensino público de primeiro
grau ou de instituições b~neficentes,"
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Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. J Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

I'ROJETO DE LEI N" 4.349-A, DE 1989

Acrescenta parágrafo único ao art. 185 da Lei
n" 4.737. de 15 de jnlho de 1965.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica acrescentado ao art. l85 da Lei n"

4.737. de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), o
seguinte parágrafo úníco:

"Art. 185. ."." "."" .
Panígrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleito

ral. tomdas as medidas necessárias à garantia do
sigilo. autorizar a reciclagem industrial das cédulas.
em proveito do ensino público de primeiro grau
ou de instituições beneficentes."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário,
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 13

de dezembro de 1989. - Nelson Jobim. Presidente 
Sigmaringa Seixas. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa. )

Aprovada,
Vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
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PROJETO DE LEI N" 991-A. DE 1988
(Do Sr. Jorge Uequed)

Discurssão única do Projeto de Lei n' 991. de
1988. que disciplina a concessão do seguro-desem
prego. em forma que especifica, e determina outras
providências; tendo pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com vo
to em separado do Sr. Juarez Marques Batista (Re
lator: Sr. Vilson Souza); e. de Trabalho pela apro
vação. com Substitutivo (Relator: Sr. Osmar Lei
tão). Pendente de parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio (audiência),

O SR. PRESIDENTE (Inoeêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Dornelles,
para proferir parecer ao projeto em substituição à Co
mis.são de Economia. Indústria e Comércio. na quali
dade de Relator designo pela Mesa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL - RJ, Lê
o seguinte parecer.) - Sr. Presidente. o Seguro Desem
prego hoje vigente é bastante restrito. seja pela pequena
abrangência dos desempregados. seja pelos valores dos
benefícios. bastante reduzidos quando comparados com
o salário anterior do trabalhador. O problema mais
grave do seguro desemprego até então tem sido a ausên
cia de uma fonte de recursos específica para o programa.
que vem sendo financi,ado com recursos do orçamento
fiscal da União, Isso gera uma dependência em relação
às disponibilidades de caixa do governo. além de invia
bilizar o seu aperfeiçoamento.

O artigo 239 da Constituição Federal. incluído me
diante emenda do Deputado José Serra. previu a utiliza
ção dos recursos do PIS-Pasep para o financiamento
do Seguro Desemprego. o pagamento do abono salarial
e o financiamento de programas de desenvolvimento.

O presente Substitutívo. ilustre Deputado Federal
do PFL do Rio do Deputado Osmar Leitão. elaborado
a partir de Projeto do Deputado José Serra, regula
menta este artigo, garantindo para o trabalhador um
efetivo programa de Seguro-Desemprego. O programa
proposto· inclui não só a assistência financeira tempo
rária ao desempregado. como o auxílio ao trabalhador
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na busca de novo emprego, podendo para isto promover
a sua reciclagem profissional.

No que se refere à assistência financeira, a proposta'
amplia significativamente o número de beneficiários do
seguro e atribui novos valores aos beneficios, garan
tindo, prinsipalmente para os trabalhadores de baixa
renda, uma efetiva proteção no momento do desem
prego. Por exemplo, enquanto O pragrama atual paga
apenas 50<;( do último salário para os trabalhadores
de renda at<:: três salários mínimos, no seguro proposto
o benefício será de 110 mínimo 80% do último salürio.

Para o custeio do programa e do abono salarial, está
sendo proposta a instituição do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, que terá como principal fonte de recursos
a arrecadação do PIS-Pasep.

Pelo l11en05 40~t destes recursos serão aplicados em
programas de desenvolvimento, de acordo com o esta
belecido na Constituição.

As Simulações feitas com base nos custos estimados
do seguro-desemprego e do abono anual mostram a
viahilidade financeira do projeto, J\-Iém disso indicam
que fica preservada a -capacidade de financeiamento
do BNDES para projelos de desenvolvimento, que ge
rem empregos e ampliações da capacidade produtjva
da economia,

Cabe lemhrar as vantagens da forma de financíamen
to proposta, em que o seguro-desemprego não ficará
amarrado às receitas correntes e poderá ser aperfei
çoado a partir do retorno das aplicações das receitas.

Outro ponto que merece ser destacado diz respeíto
ao estabelecimento de uma gestão democrática do pro
grama do seguro desemprego. O Substitutivo prevê ins
tituiçüo de um COll'clho com participação do governo
e representantes das entidades representativas de traba
lhadores e empregadores.

Por fim, vale ressaltar a importância da regulamen
taçü" do dispositivo constitucional mencionado, que
permitirá a concretização do direito do trabalhador à
proteçilo nas situaçóes de desemprego, sem que seja
necesstírio o aumento ou a criação de novos tributos.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nilo
havendo Oradores Inscritos, declaro encerrada a dis
curs!'ão.

Vai-se passar à votação da Matéria,
A Sr" Sandra Cavalcanti - Sr.. Presidente, peço a

palavra para encaminhar tI votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra a nobre Deputada para encaminhar a votação.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PFL - RJ. Sem
revisü" da orudora.) - Sr. Presidente, a banacada do
PFL quer registrar que votá a favor deste projeto com
a consciência de que ele chega em boa hora. Estava
tardando e fazendo muita falta ú paz social neste País.

O Sr. César Maia - O Sr. César Maia - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR, PRESIDENTE (Inoc(:ncio Oliveira) - Tem
a V. Ex" a palavra para encaminhar a votação.

O SR, CÉSAR MAIA (PDT - RJ, Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT quer encaminhar
a votação a favor e saudar o trahalho conjunto dos
Deputados, Jorge Uequed e Paulo Paim neste processo,
que viabi!iztlu, deu racionalidade, implementou e acres
centou a justiça social.

O Sr, .João Paulo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota a favor do projeto.

O Sr. Ibsen Pinheiro -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Ex·' a palavra.

O SR, IBSEN PJNHEIRO (PMDB -RS. Sem revisão
do orador.) - SI'. Presidente, a Liderança do PMDB
participou dos entendimentos para a aceleração da ma
k'ria, cunsiderando a sua importância e também consig
nando a qualidade do trabalho feito pelo Deputado
Jnsé S-:na. Queremos cumprimentar também (1 Depu
tado Jorge Uequed pela iniciativa. A importância e
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a significação dessa matéria uniram todas as Lideranças
no reconhecimento da necessidade de urgência e da
sua aprovação, O nosso voto será favonívei, eacredito
que esse será o entendimento unánimc da Casa.

O Sr. Marcos Formiga - Sr. Presidente. peço apala
vra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. MARCOS FORMIGA (PL - RN. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota a favor do
projeto.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (InOCêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR, ALDO ARANTES (PC do B - 00, Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota
"sim",

O Sr. Elias Murad - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a V. Ex" palavra.

à SR, ELIAS MURAD (?SDB - MO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

. O Sr. Sólon Borges dos Reis - Sr. Presidente, peço·
a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V,Ex' a palavra,

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP,
Sem revisüo do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim",

O Sr, Augusto Carvalho - Sr. Presidente,' peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveirà) - Tem
V, Ex' a palavra.

O SR. AUGUSTO DE CARVALHO (PCB - DF.
Sem revisüo do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada
do PCB votará "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Co
missão de Trabalho, ao aprecidr o projeto, ofereceu
ao mesmo e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta;
ArL 1" Esta lei regula o Programa do Seguro-De

semprego c o abono de que tratam o iniciso li do artigo
7" o inciso IV do art, 201 e o art. 239, da Constituição
Federal, bem como institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).

Do Programa de Seguro-Desemprego

Art. 2" O Programa de Seguro-Desemprego tem
por finalidade:

I - provar assistência financeira temporária ao traba
lhador desempregado em virturde de dispensa sem justa
causa;

11 - auxiliar os trabalhadores requerentes ao seguro
desemprego na busea de novo emprego, podendc para
esse efeito, promover a sua reciclagem profissional,

ArL 3" Terá direito à percepção do seguro-desem
prego o trabalhador dispensado sem justa causa que
comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, relativas a cada um dos 6 (seis)
meses imediatamente anteriores à data da dispensa;

11 - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada ou ter exercido atividades legal
mente reconhecida como autônoma, durante pelo me
nos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses;

111 - não estar em gozo de qualquer benefício previ
denciário de prestação continuada, previsto no Regula
mento dos Benefícios da Previdência Social, excetuados
o auxl1io-acidente e o auxl1io suplementar previstos na
Lei n" 6.367, de serviço previsto na Lei n" 5.890, de
8 de junho de 1973:

IV - não estar em gozo do auxl1io-desemprego; e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza

suficiente à sua manutenção e de sua famma.
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Ar\' 4" O benefício do seguro-desemprego será.
concedido ao trabalhador desemprego, por um período
máximo de 4 (quatro) meses, de forma continua ou
alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis)
meses, contados da data de dispensa que deu origem
à primeira habilitação,

Parágrafo único. O beneficio do seguro-desempre
go poderá ser retornado a cada novo período aquisitivo,
satisfeitas as condições arroladas no art. 3" desta lei,
à exceção do seu inciso li.

Art. 5" O valor do benefício será fixado em Bônus
do Tesouro Nacional (BTN), devendo sev calculado
segundo três faixas salariais, observados os seguintes
critérios;

I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salá
rio médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8
(oito décimos);

II -de 300 (trezentos) aSOO (quinhetos) BTN, apli
car-se-á até o limite do inciso anterior, a regra nele
contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);

III -acima de 500 (quinhetos) BTN, o valor do bene·
fício será igual a 340 (trezentos e quaranta) BTN.

§ 1" Para fins dc apuração do benefício, será consi.
derada a média dos salários dos últimos três meses ante
riores à dispensa, devidamente convertidos em BTN
pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados,

§ 2' O valor do benefício não poderá ser inferior
ao valor do salário mínimo,

§ 3" No pagamento dos benefícios, considerar-se.-á:
I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês

imediatamente anterior, para benefícios colocados à
disposição do benefíciário até o dia 10 (dez) do mês;

II - o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio
mês, para benefícios colocados à disposição do benefi
ciário após o dia 10 (dez) do mês.

Ar\, 6" O seguro-desemprego é direito pessoal e
intransferível do trabalhador, podendo ser requerido
a partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do contrato
de trabalho,

Art. 7'.' O pagamento do benefício do seguro-de
semprego será suspenso nas seguintes situações:

I - admissão do trabalhador em novo emprego;
II - início de percepção de benefício de prestação

continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-a
cidente, o auxflio suplementar e o abono de perma
nência, em serviço;

III -início de percepção de auxflio-desemprego.
Ar\. 8" o benefício do seguro-desemprego será can

celado:
I - pela recusa, por parte do trabalhador desempre

gado, de outro emprego condizente com sua qualifi
cação e remuneração anterior:
Il- por comprovação de falsidade na prestação das

informações necessárias à habilitação;
III - por comprovação de fraude visando à percep

ção indevida do benefício do seguro-desemprego;
IV - por morte do segurado,
Parágrafo único, Nos casos previstos nos incisos I

a III deste artigo. será susendo por um período de 2
(dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o direito
do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, do
brando-se este período em caso de reincidência,

Do Abono Salarial

Art, 9" É assegurado o recebimento de abono sala
rial no valor de um salário minimo vigente na data
('O respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contri
huem para o Programa de Integração Social (PIS) ou
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público (PASEP), até dos salários mínimos médios
de remuneração mensal no período trabalhado c que
tenham exercido atividade remunerada pelo menos du
rante 30 (trinta) dias no ano-base;

Il - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco)
no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Ca

dastro Nacional do Trabalhador.
Parágrafo único. No caso de beneficiários integran

tes do Fundo de Participação PIS-PASEP, serão compu
tados no valor do abono salarial os rendimentos propor
cionados pelas respectivas contas individuais,

Do Fundo de Amparo ao Trabalhador

(FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho, desti
nado ao Cl'S'~;D do Programa de Seguro-desemprego,
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ao pagamento do abono salarial e ao financiamento
.de programas de desenvolvimento econômico.

Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil. de
~aturcza fina~ceira. subordinando-se, no que couber,
a legIslação VIgente.

Ar!. 11. Constituem recursos do FAT:
I - o produto da arrecadação das contribuições devi

das ao PIS e ao PASEP;
II - o produto dos encargos devidos pelos contri

buintes, em decorrência da inobservância de suas obri
gações;

III - a correção monetária e os juros devidos pelo
'agente aplicador dos recursos do Fundo. bem como
pelos agentes pagadores. incidentes sobre o saldo dos
repasse.s recebidos;

IV - o produto da arrecadação da contribuiçãO adi
cionai pelo índice de rotatividade, de que trata o §

,4" do art. 239 da Constituição Federal.
V - outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 12. Compete ao Banco Nacional de Desenvol

vimento Econômico e Social (BNDES) a aplicação dos
recursos do FAT, de acordo com suas políticas operabio
nais. através de duas contas distintas:

I - Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial (CSA); e

11 - Carteira de Desenvolvimento Econômico
(CDE).

§ 1" O BNDES remunerará o'FAT com juros de
5% a.a. (cinco por cento ao ano) calculados sobre o

isaldo médio diário dos recursos que lhes forem repassa
Idos, corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços
,ao Consumidor -IPC.

§ 2" A taxa de juros referida no parágrafo anterior
poderá ser elevada para. no máximo, 6% a.a. (seis
por cento ao ano).

§ 3" Na hipótcse de extinção do IPC. sem a indica
ção de sucedâneo, novo indexador será estipulado, de
forma a preservar o valor real das aplicações.

§ 4l> Correrá por conta do agente aplicador o risco
das operações financeiras realizadas com os recursos
do FAT.

Art. 13. A Carteira de Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial (eSA) destina-se ao custeio destes bene
fídos, constituindo-se dos seguintes recursos:
1- 60% (sessenta por cento) do produto da arreca

dação que se refere o inciso I do art. 11;
11 - as receitas de que tratam os incisos 11, IV e

V do art. 11;
!lI - a correção monetária e os juros devidos pelos

agentes aplicador e pagadores, incidentes sobre os res
pectivos saldos;

IV - os juros dcvidos pelo agente aplicador inciden
tes sobre o saldo corrigido da Carteira de Desenvol
vimento Econàmico-CDE;
, V - os recursos de que trata o panígrafo único do
art. 14.

Parágrafo único. Para fins de cobertura das despe
sas relativas aO Programa do Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial, o BNDES liberará os recursos necessá
rios. até o limite das disponibilidades da Carteira do
Seguro-Desemprego e do Abono Salarial (CSA), de
acordo com cronograma de desembolso a ser estabe
lecido pelos gestores do FAT:

Art. 14. A Carteira de Desenvolvimento Econô
mico (COE) destina-se ao financiamento de programas
de desenvolvimento econômico, nos termos do § 1" do
art. 239 da Constituição Federal. constituindo-se dos
seguintes recursos:
1- 40% (quarenta por cento) do produto da arreca

dação a que se refere o inciso I do art. 11;
II - a correção monetária devida pelo agente aplica

dor. incidente sobre o respectivo saldo.
Parágrafo único. Em caso de insuficiência de recur

sos da Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial (CSA). poderão ser remanejados à esta conta,
a cada exercício, a partir do 6' (sexto). até 5% (cinco
por cento) do saldo da Carteira de Desenvovimento
Econômico (CDE). verificado ao final do exercício an
terior, assegurada a correção monetária até a data do
remanejamento.

Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais o
Jagamento das despesas relativas ao Programa do Segu
'o-Desemprego e ao abono salarial, conforme normas
1 serem definidas pelos gestores do FAT.
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Parágrafo único. Sobre o saldo de recurso não de
sembolsados, os agentes pagadores remunerarão o
FAT. Ilomínimo com correção monehíria.

Art. 16. No que alude ao recolhimento das contri
buições ao PIS e ao PASEP, observar-se-á o segunte:

I - os contribuintes deverão recolher as contribui
ções aos agentes arrecadadores nos prazos e condições
estabelecidas a legislação em vigor;

II - os agentes arrecadadores dcverão, no prazo
de dois dias úteis, repassar os recursos ao Tesouro Na~

cional~

III - o Tesouro Nacional dcverá, no prazo máximo
de quinze dias, transferir os recursos ao BNDES, garan
tIda a correção monetária a partir do segundo dia.

Art. 17. As contribuições ao PIS e ao PASEP serão
arrecadadas pela Caixa Econômica Federal, mediante
instrumento próprio, de conformidade com normas e
procedimentos a serem defindios pelos gestores do
FAT.

Da Gestão

Art. 18. Fica instituído o Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). com
posto de nove membros e respectivos suplentes, assim
definidos:

I - três represcntantes dos trabalhadores;
II - três representantes dos empregadores;
III - um representante do Ministério do Trabalho;
IV - um represcntante do Ministério da Previdência

e Assistência Social.:
V - um representante do BNDES.
§ 1" O mandato de cada Conselheiro é de três anos.
§ 2" Na primeira investidura, observar-se-á o se-

guinte:
I - um terço dos representantes referidos nos incisos

I e 11 será designado com mandato de um ano; um
terço, com mandato de dois anos e um terço, com man
dato de três anos;

H - Orepresentante do Ministério do Trabalho, será
designado com mandato de três anos; o representante
do Ministério da Previdência e Assistência Social, com
mandato de dois anos; e o representante do BNDES.
com mandato de um ano.

§ 3" Os rcpresentantcs dos trabalhadores serão in
dicados pelas centrais sindicais e confederaçôes de tra
balhadores e os representantes dos empregadorcs, pelas
respectivas confederações.

§ 4" Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação
dos membros do CODEFAT.

§ 5' A Presidência do Conselho Deliberativo.
•anualmente renovada. será rotativa entre os seus mem
bros.

§ 6' Pela atividade exercida no CODEFAT, seus
membros não serão remunerados.

':'rt. 19. Compete ao CODEFAT gerir ao FAT e
delIberar sobre as seguintes matérias:

I - aprovar o Plano de Contas e suas alterações;
11 - aprovar e acompanhar a execução do Plano

de Trabalho Anual do Programa de Seguro-Desem
prego e do Abono Salarial e os respectivos orçamentos;

IH - deliberar sobre a prestação de contas e os rela-
tórios de execuç'lo orçamentária e financeira do FAT'

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAi,
bem como suas alterações;

V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa
ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e regula
1l!en~ar os dispositivos desta lei no âmbito de sua compe
tencla.

VI - decidir sobre sua própria organização, elabo
rando seu regimento interno;
, VII - analisar relatórios do agente aplicador quanto
a forma prazo e natureza dos investimentos realizados;

VIII --: fiscalizar a administração do Fundo, podendo
sohcltar Informações sobre contratos celebrados ou em
vias de celebração e quaisquer outros atos,

IX - definir indexadores sucedâneos no caso de ex
tinção ou alteração daqueles referidos nesta lei;

X - baixar instruções necessárias à devolução de
parcelas do benefício do seguro-desemprego, indevida
mente recebidas;

XI - propor alteração das alíquotas referentes as
contribuições a que alude o art. 239 da Constituição
Federal. com vIstas a assegurar a viabilidade econômica
financeira do FAT;
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XII- fixar prazos de recolhimcnto das contribuições
referidas no art. 239 da Constituição Federal, bem como
propof.Inecanismos de fiscalização controle e cobrança;

XIII - fixar a remuneração dos agentes arrecada
dores e pagadores;

XIV - fixar prazos para processamento e envio ao
trabalhador da requisição do benefício do seguro-de
semprego, em função das possibilidades técnicas exis
tentes. estabelecendo-se como objetivo o prazo de 30
(trinta) dias,

XV - deliberar sobre o remanejamento dc recursos
a que se refere o parágrafo único do art. 14;

XVI - decidir sobre a elevação da taxa de juros
a que se refere o § 2' do art. 12;

XVII - deliberar sobre outros assuntos de interesse
do FAT.

Art. 20. A Secretaria Executiva do Conselho Deli
berativo será exercida pelo Ministério do Trabalho, a
qual caberão as tarefas técnico-administrativas relativas
ao seguro-des.,mprego e ao abono salarial.

Art. 21. As despesas com a implantação, adminis
tração e operação do Programa do Seguro-Desemprego
e do Abono Salarial, exceto as de pessoal, correrão
por conta do FAT.

Art. 22. Os recursos do FAT integrarão o orça
mento da seguridade social na forma da legislação perti
nente.

Da Fiscalização e Penalidades

Art. 23. Compete ao Ministêrio do Trabalho a fis
calização do cumprimento do Programa do Seguro-De
semprego e do Abono Salarial.

Art. 24. Os trabalhadores e empregadores presta
rão as informações necessárias bem como atenderão
às exigências para a concessão do seguro-desemprego
e o pagamento do abono salarial, nos termos e prazo~

fixados pelo Ministério do Trabalho.
Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos

desta lei estará sujeito a multas de 400 (quatrocentos)
a 40.000 (quarenta mil) BTN, segundo a natureza da
infração. sua extensão c a intenção do infrator, a ser
aplicada em dobro, no caso de reincidência. oposição
à fiscalização ou desacato à autoridade.

§ 1" Serão competente para impor as penalidades
as Dclegacias Regionais do Trabalho nos termos do
título VII da CLT.

§ 2" Além das penalidades administrativas já referi
das, os responsáveis por meios fraudulentos na habilita
ção, ou na percepção do seguro-desemprego será puni
dos civil e criminalmente nos termos da lei.

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 26. Fica o Ministério do Trabalho, de confor
midade com o CODEFAT, autorizado a baixar por
intermédio de portaria, as instruções necessárias ao
cumprimento desta lei.

Art. 27. A primeira investidura do CODEFAT
dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta
lei.

Ar!. 28. No prazo de 30 (trinta) dias, as contri
buiçães ao PIS e ao PASEP arrecadadas a partir de
5 de outubro de 1989 e não utilizadas nas finalidades
previstas no art. 239 da Constituição Federal serão reco
lhidas à Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial (CSA) do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).

Parágrafo único. As eontribuiçôes que se refere o
eapnldeste artigo serão apuradas com correção mone
tária a partir do segundo dia subseqüente ao crédito
no caixa do Tesouro Nacional.

Art. 29. Os recursOs do PIS/PASEP repassados ao
BNDES, em decorrência do § 1" do art. 239 da Consti
tuição Federal, antes da vigência desta lei, integrarão
a Carteira de Desenvolvimento Econômico (CDE) do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). assegurados
correção monetária pela variação do IPC e juros de
5% a.a., calculados sobre o saldo médio dilírio.

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente leI no prazo de (noventa) dias e apresentará proje
to de lei regulamentado a contribuição adicional pelo
índice de rotatividade, de que trata o § 4" do art. 239
da Constituição Federal. no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias.

Ar!. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Se
nhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados o Projeto e os de n'" 1.922189.

2.250IR9. 4.2531R9 e 4.3091R9, anexados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so;
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:

PROJETO DE LEI N° 991-A, DE 1988

Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra
balbador - FAT. e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Esta lei regula o Programa do Seguro-De

semprego c o abono de que tratam o inciso 11 do art.
7'" o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constituição
Federal. bem como institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.

Do Programa de Seguro·Desemprego

Art. 2" O Programa de Seguro-Desemprego tem
por finalidades:

1- prover assistência financeira temporária ao traba
lhador desempregado em virtude de dispensa sem justa
causa;

11 - auxiliar os trabalhadores requerentes ao seguro
desemprego na busca de novo emprego. podendo para
esse efeito, promover a sua reciclagem profissional.

Art. 3" Terá direito à percepção do seguro-desem
prego o trabalhador dispensado sem justa causa que
comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis)
meses imediatamente anteriores à data da dispensa:

II - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada ou ter exercido atividade legal
mente reconhecida coma autônoma, durante pelo me
nos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses~

HI - não estar em gozo de qualquer benefício previ
denciário de prestação continuada, previsto no Regula
mento dos Benefícios da Previdência Social, excetuado
o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na
Lei n" 6.367, de 19 de outubro de 1976. bem como
o abono de permanência em serviço previsto na Lei
n" 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e,
V - não possuir renda própria de qualquer natureza

suficiente à sua manutenção e de sua família.
Art. 4" O benefício do seguro-desemprego será

concedido ao trabalhador desempregado, por um perío
do máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua
ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis)
meses, contados da data de dispensa que deu origem
à primeira habilitação.

Parágrafo único. O benefício do seguro-desempre
go poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo,
satisfeitas as condições arroladas no art. 3' desta lei,
à exceção do seu inciso lI.

Art. 5' O valor do benefício será fixado em Bônus
do Tesouro Nacional - BTN, devendo ser calculado
segundo 3 (três) faixas salariais, observados os seguintes
critérios:
• I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salá
rio médio dos últimos 3 (três), meses pelo fator 0,8
(oito décimos);

H - de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN apli
car-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra nele
contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);

IH - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do
benefício será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.

§ l' Para fins de apuração do benefício. será consi
derada a média dos salários dos últimos 3 (três) meses
anteriores à dispensa, devidamente convertidos em
BTN pelo valor vigente nos respectivos meses traba
lhados.

§ 2' O valor do benefício não poderá ser inferior
ao valor do salário mínimo.

§ 3' No pagamento dos benefícios, considerar-se-á;
I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês

imediatamente anterior, para benefícios colocados à
disposição do beneficiário até o dia 10 (dez) do mês;
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II - o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio
mês, para benefícios colocados à disposição do benefi
ciário após o dia 10 (dez) do mês.

Art. 6" O seguro-desemprego é direito pessoal e
intransferível do trabalhador, podendo ser requerido
a partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do contrato
de trabalho.

Art. 7" O pagamento do benefício do seguro-de
semprego será suspenso nas seguintes situações:

I - admissão do trabalhador em novo emprego;
11 - início de percepção do benefício de prestação

continuada da Previdência Social, exceto o aUXIlio-a
cidente, o auxílio suplementar e o abono de perma
nência em serviço;

III - início de percepção de auxílio-desemprego.
Art. 8,' O benefício do seguro-desemprego será

cancelado:
I - pela recusa, por parte do trabalhador desempre

gado, de outro emprego condizente com a sua qualifi
cação e remuneração anterior;

11 - por comprovação de falsidade na prestação das
informações necessárias à habilitação;

IH - por comprovação de fraude visando à percep
ção indevida do benefício do seguro-desemprego:

IV -por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I

a 111 deste artigo, será suspenso por um período de
2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o direito
do trabalhador à percepção do seguro-desemprego,do
brando-se este período em caso de reincidência.

Do Abono Salarial

Art. 9" Fica assegurado o recebimento de abono
salarial no valor de um salário mínimo na data do respec
tivo pagamento, aos empregados que:
1- tenha111 percebido, de empregadores que contri

buem para o Programa de Integração Social de Forma
ção - PIS ou para o Programa do Patrimônio do Servi
dor Público - Pasep, até 2 (dois) salários mínimos
médios de remuneração mensal no período trabalhado
e que tenham exercido atividade remunerada pelo me
nos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

H-estejam cadastradas há pelo menos 5 (cinco)
anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadas
tro Nacional do Trabalhador.

Parágrafo único. No caso de benefícios integrantes
do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados
no valor do abono salarial os rendimentos proporcio
nados pela respectivas contas individuais,

Do Fundo de Amparo ao Trabalbador

Art. 10. Fica instituído o Fundo de Amparo ao Tra
balhador - FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho,
destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desem
prego, ao pagamento do abono salarial, e ao financia
mento de programas de desenvolvimento econômico.

Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil, de
natureza financeira, subordinando-se. no que couber,
à legislação vigente,

Art. 11. Constituem recursos do FAT:
I - o produto da arrecadação das contribuiçôes devi

das ao PIS c ao Pasep;
II - o produto dos encargos devidos pelos contri

buintes, em decorrência da inobservância de suas obri
gaç\ies;

111 - a correção monetária e os juros devidos pelo
agente aplicador dos recursos do Fundo, bem como
pelos agentes pagadores. incidente sobre o saldo dos
repasses recebidos;

IV - o produto da arrecadação da contribuição adi
cionaI pelo índice de rotatividade, de que trata o §
4\' do art. 239 da Constituição Federal;

V - outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 12. Compete ao Banco Nacional de Desenvol

vimento Econômico e Social - BNDES a aplicação
dos recursos do FAT, de acordo com suas políticas
operacionais, através de 2 (duas) contas distintas:

I - Carteira do Seguro-Desemprego I: do Abono Sa
larial - CSA; e

11 - Carteira de Desenvolvimento Econômico 
COE.

§ 1\' O BNDES remunerará o FAT com juros de
5% a.a. (cinco por ceato ao ano), calculados sobre
o saldo médio diário dos recursos que lhes forem repas-
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sados, corrigidos monetariamente pelo índice de Preçm
ao Consumidor - IPe.

§ 2' A taxa de juros referida no parágrafo anterior
poderá ser elevada para, no máximo. 6% a.a. (seis
por cento ao ano).

§ 3" Na hipótese de extinção do IPe, sem a indica
ção de sucedâneo, novo indexador será estipulado de
forma a preservar o valor real das aplicações.

§ 4" Correrá por conta do agente aplicador o risco
das operações financeiras realizadas com os recursos
doFAT.

Art. 13. A Carteira de Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial - CSA destina-se ao custeio destes
benefícios, constituindo-se dos seguintes recursos:

I -60% (sessenta por cento) do produto da arreca
dação a que &e refere o inciso I.do art. 11 desta lei;

11 - as receitas de que tratam os incisos H, IV e
V do art. 11 desta lei;

111 - a correção monetária e os juros devidos pelos
agentes aplicador e pagadores, incidentes sobre os res
pectivos saldos;

IV - os juros devidos pelo agente aplicador, inciden
tes sobre o saldo corrigido da Carteira de desenvol
vimento Econômico - CDE;

V - os recursos de que trata o parágrafo único do
art. 14 desta lei.

Parágrafo único. Para fins de cobertura das despe
sas relativas ao Programa do seguro-Desemprego e do
Abono Salarial. o BNDES liberará os recursos necessá
rios, até o limite das disponibilidades da Carteira do
Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - CSA, de
acordo com o cronograma de desembolso a ser estabe
lecido pelos gestores do FAT.

Art. 14. A Carteira de Desenvolvimento Econô
mico - CDE destina-se ao financiamento de programas
de desenvolvimento econômico, nos termos do § l' do
art. 239, da Constituição Federal, constituindo-se dos
seguintes recursos:

I -40% (quarenta por cento) do produto da arreca
dação a que se refere o inciso I do art. 11 desta lei;

II - a correção monetária devida pelo agente aplica
dor, incidente sobre o respectivo saldo.

Parágrafo único. Em caso de insuficiência d,e recur
sos da Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial - CSA. poderão ser remanejados a esta conta,
a cada exercício, a partir do sexto, até 5% (cinco por
cento) do saldo da Carteira de Desenvolvimento Econô
mico - CDE, verificado ao final do exercício anterior,
assegurada a correção monetária até a data .do remane
jamento.

Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais o
pagamento das despesas relativas ao Programa do Segu
ro-Desemprego e ao Abono Salarial conforme normas
a serem definidas pelos gestores do FAT.

Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não de
sembolsados, os agentes pagadores remunerarão o
FAT, no mínimo com correção monetária.

Art. 16. No que alude ao recolhimento das contri
buições ao PIS e ao PASEP, observar-se-á o seguinte;

I - os contribuintes deverão recolher as contribui
ções aos agentes arrecadadores nos 'prazos e condições
estabelecidas na legislação em vigor:

11 - os agentes arrecadadores deverão, no prazo de
2 (dois) dias úteis, repassar os recursds ao Tesouro
Nacional;

111 - o Tesouro Nacional deverá, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, transferir os recursos ao BNDES.
garantida a correção monetária a partir do segundo
dia.

Art. 17. As contribuições ao PIS e ao PASEP serão
arrecadadas pela Caixa Econômica Federal, mediante
instrumento próprio, de conformidade com normas e
procedimentos a serem definidos pelos gestores do
FAT.

Da Gestão

Art. 18, Fica instituído o Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador -CODEFAT, com
posto de 9 (nove) membros e respectivos suplentes,
assim definidos:

1-3 (três) representantes dos trabalhadores;
II-3 (três) representantes dos empregadores;
UI -1 (um) representante do Ministério do Traba

lho;
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IV -I (um) repn~sentante do Ministério da Previ
dência e Assistência Social;

V -I (um) representante do BNDES.
§ I'" O mandato de cada Conselheiro é de 3 (três)

anos.
§ 2" Na primeira investidura, observar-se-á o se

guinte:
I -li3 (um terço) dos representantes referidos nos

incisos I e II do caput deste artigo será designado com
mandato de I (um) ano; 1/3 (um terço). com mandato
de 2 (dois) anos e 113 (um terço). com mandato de
3 (três) anos;

[J- o representante do Ministério do Trabalho será
designado com mandato dc 3(três) anos; o represen
tante do Ministério da Prcvidência e Assistência Social,
com mandato de 2 (dois) anos; o representante do BN
DES, com mandato de 1 (um) ano.

§ 3" Os representantes dos trabalhadores serão in
dicados pelas centrais sindicais e confederações de tra
balhadores e os representantes dos empregadores, pelas
respectivas confederações.

§ 4" Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação
dos membros do CODEFAT.

§ 5" A Presidência do Conselho Deliberativo anual
mente renovada. será rotativa entre oS seus membros.

§ 6" Pela atividade exercida no CODEFAT seus
membros serão remunerados.

Art. 19. Compete ao CODEFAT gerir o FAt e de
liberar sobre as seguintes matérias:

I - aprovar o Plano de Contas e suas alterações;
Il- aprovar e acompanhar a execução do Plano de

Trabalho Anual do Programa de Seguro-Desemprego
e do Abono Salarial e os respectivos orçamentos;

III - deliberar sobre a prestação de contas e os rela
tórios de execução orçamentária e financeira do FAT;

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT. bem
como suas alterações;

V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa
ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e regula
rne-ntar os dispositivos desta lei no âmbito de sua compe
tência;

VI- decidir sobre sua própria organização, elabo
rando seu regimento interno;

VII - analisar relatórios do agente aplicador quanto
à forma, prazo e natureza dos investimentos realizados;

VIII - fiscalizar a administração do Fundo, podendo
solicitar informaçôcs sobre contratos celebrados ou em
vias de celebração e quaisquer outros atos~

IX - definir indexadores sucedâneas no caso de ex
t,\nção ou alteração daqueles referidos nesta lei:
I X - baixar iustruções necessárias à devolução de par

celas do benefIcio do seguro-desemprego. indevidamen
te recebidas;
I XI - propor ai teração das alíquotas referen tes às

contribuições a que alude o art. 239 da Constituição
~edera], com vistas a assegurar a viabilidade econâmi
qo-financeíra do FAT;
; XII - fixar prazos de recolhimento das contribuições

referidas no art. 239 da Constituição Federal, bem como
propor mecanismos de fiscalização. controle e cobran
ça;

XIII - fixar a remuneração dos agentes arrecada
dores e pagadores;

XIV - fixar prazos para processamento e envio ao
trabalhador da requisição do benefício do seguro-de
semprego, em função das possibilidades téenicas exis
t"ntes. estabelecendo-se como objetivo o prazo de 30
(trinta) dias;

XV - deliberar sobre o remanejamento de recursos
a que se refere o parágrafo único do art. 14 desta lei;

XVI - decidir sobre a elevação da taxa de juros a
que se refere o S 2" do art. 12 desta lei;

X VII - deliberar sobre outros assuntos de interesse
do FAT.

Art. 20. A Secretaria Executiva do Conselho Deli
'berativo será exercida pelo Ministério do Trabalho, e
a ela caberão as tarefas técnico-administrativas relativas
ao segum-desemprcgo e ao abono salarial.

Art. 21. As despesas com a implantação. adminis
tl'aç;io e opcraçlio do Programa do Seguro-Desemprego
e do Abono Salarial, cxceto as de pcssoal, correrão
por conta do fAT.

Art. 22. Os recursos do FAT integrarão o orça
mento da seguridade social na forma da legislação perti
nente.

Da Fiscalização e Penalidades

Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a fis
calização do cumprimento do Programa do Seguro-De
scmprego c do Ahono Salarial.

Art. 24. Os trabalhadores e empregadores presta
rão as informações necessárias, bem como atenderão
às exigéncias para a concessão do seguro-desemprego
e o pagamento do abono salarial, nos termos e prazos
fixados pelo Ministério do Trabalho.

Art. 25. O empregadol'que infringir os dispositivos
desta lei estará sujeito a multas de 400 (quatrocentos)
a 40,000 (quarenta mil) BTN, segundo a natureza da
infração, sua extensão e a intenção cio infrator, a ser
aplicada em dobro, no caso de reincidência, oposição
à fiscalização ou desacato ti autoridade.

S I" Serão competentes para impor as penalidades
as Delegacias Regionais do Trabalho. nos termos do
Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT.

§ 2" Além das penalidades administrativas já referi
das. os responsáveis por meios fraudulentos na habilita
ção, ou na percepção do seguro-desemprego serão puni
dos civil e criminalmente, nos termos desta lei.

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 26. Fica o Ministério do Trabalho, de confor
midade COm o CODEFAT, autorizado a baixar, por
intermédio de portaria, as instruç6es necessárias ao
cumprimento desta lei.

Art. 27. A primeira investidura do CODEFAT
dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta
lei.

Art. 28. No prazo de 30 (trinta) dias. as contri
buições ao PIS e ao PASEP arrecadadas a partir de
5 de outubro de 1988 e não utilizadas nas finalidades
previstas no art. 239 da Constituição Federal serão reco
lhidas ã Carteira do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial - CSA do Fundo de Ampa,ro ao Trabalhador
-FAT.

Parágrafo único. As Contribuições a que se refere
o caput deste artigo serão apuradas com corresão mone
tária a partir do segundo dia subseqüente ao crédito
no caixa do Tesouro Nacional.

Art. 29. Os recursos do PISIPASEP repassados ao
BNDES, em decorrência do § 1', do al'I. 239 da Consti
tuiçlio Federal, antes da vigência desta lei, integrarão
a Carteira de Desenvolvimento Econúmico - CDE
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. assegu
rados correção monetária pela variação do IPC e juros
de 5% a.a. (cinco por cento ao ano), calculados sobre
o saldo médio diário.

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias e apresentará projeto
de lei regulamentando a contribuição adicional pelo
índice de rotatividade, de que trata o § 4" do ar!. 239
da Constituição Feçeral. no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias.

Art. 31. Esta lei entra em vigor rua data de sua
publicação.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contnírio.
ComisSlio de Constituição e Justiça e Redação, 13

de dezembro de 1989. - Nelson ,Jobim.. Presidente 
Adylsou Motta, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer corno estão. (Pau
sa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveint) 

8

PROJETO DE LEI N" 3.154-A, DE 1989
(Do Sr. Jos~ Dutra)

Discussão única do Projeto de Lei n" 3.154, de
[989, que dá nova redação ao artigo I" da Lei n"
7.792, de 4 de julho de 1989, que limita o número
de Zonas de Processamento de Exportação 
ZPES, e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade c técnica le
gislativa (Relator: Arnaldo Moraes); da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com Substitutivo, com voto em separado do

Sr. JoséTeixeira (Relator: Sr. Gilson Machado);
e, da Comissão de Finanças. pela aprovação, com
adoção do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio (Relator: SI" Rita Furtado).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a V. Ex' o adia

mento da discussão do Projeto de Lei n" 3,I54-A. de
1989, por duas sessões.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1989. - Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB -'- José Lins, Vice-Líder do
PFL.

O Sr. Robson Marinbo - Sr. Presidente, peço a pala
vra.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidcilte, como autor miclal
do requerimento de adiamento por duas sessóes, tendo
sido acompanhado por vários Líderes, gostaria que fos
se reduzido o adianlento para uma se~são.

O SR. PRESIDENTE(lnocencio Oliveira)- Em vo
tação o requerimento pedindo o adiamento por uma
sessão. (Pausa.)

Aprovado.
Fica adiado por uma sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncío Oliveira) -

-2
PROJETO DE LEI
N" 571-C, DE 19RR

(Do Senado Federal)
Discussão única da emenda do Senado ao Projeto

de Lei n" 571-B, de 1988, que estabelece a obrigato
riedade de incidência de correção monetária sobre as
importâncias pagas com atraso pelas entidades e órgãos
vinculados à administraçãu pública relativas aos contra
tos que especifica, e dá outras providéncias. Pendente
de parecer das Comissões: de Constituição e Justiça
e Redação, Economia, Indústria e Comércio e de Finan
ças.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente
Nos termos regimentais, requeremos a V. Ex' o adia

mento da discussão do Projeto de Lei n" 571-C, de
1989, por uma sessão.

Sala das Sessdes, 13 de dezembro de 1989. - Ibsen
Pinheiro. Líder do PMDB - José Lins, Vice-Líder do
PFL.

O Sr. César Maia - SI'. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR, CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, qual projeto estamos discu
tindo')

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item
2 da pauta.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra V. Ex'

O SR. CÉSAR MAIA (PDT-RJ. Sem revisão do
orador.) - SL Presidente, entendo que h,i concordún
cia no sentido de retirar de pauta esta matéria e deixá-Ia
para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência consulta os Srs. Líderes se estão de acordo em
retirá-la de pauta,

Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
A votação da matéria fica adiada por uma sess~io.



15696 Quinta-feira 14

v - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

João Maia - PMDB; Josê Melo - PMDB: Maria
Lúcia - PMDB.

Pará

Carlos Vinagre - PMDB; Dionísio Hage - PRN;
Fernando Velasco - PMDB; Gerson Peres - PDS:
Jorge Arbage - PDS.

Tocantins

Freire Júnior - PRN.

Maranhão

Eurico Ribeiro - PRN; Francisco Coelho - PDC;
Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme Santana ~ PSDB;
José Carlos Sabóia - PSB: Victor Trovão - PFL.

Piaui

Manuel Domingos - PC do B: Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS: Carlos VirgI1io - PDS;
Chagas Vasconcelos - PMDB: Iranildo Pereira 
PMDB; Orlando Bezerra - PFL.

Rio Grande dn Norte

Flávio Rocha - PRN: Iberê Ferreira - PFL: Ismael
Wanderley - PTR: Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Antonio Mariz - PMDB: José Maranhão - PMDB;
Lucia Braga - PDT.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Pernambuco

Cristina Tavares - PSDB; Fernando Lyra - PDT;
Gilson Machado - PFL; Harlan Gadelha - PMDB:
José Mendonça Bezerra - PFL; José Moura - PFL;
Marcos Queiroz - PMDB: Maunlio Ferreira Lima 
PMDB; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Paulo Marques
~ PFL: Roberto Freire - PCB.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PFL.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Djenal Gonçalves _
PMDB.

Bahia

Domingos Leonelli - PSB; Fernando Santana 
PCB; Jairo Ali - PDC; Jonival Lucas - PDC, Jorge
Vianna - PMDB: Leur Lomanto - PFL: Lídice da
Mata - PC do B; Miraldo Gomes - PDC: Nestor
Duarte -PMDB: Raul Ferraz- PMDB; Sérgio Brito
- PRN; Uldurico Pinto - PMDB.

Espírito Santo

Lurdinha Savignon - PT: Pedro Ceolin - PFL.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - PFL; Ed~ilson Valentim _
PC do B; Fábio Raunheitti - PTB; Feres Nader 
PTB: Flavio Palmier da Veiga - PMDB; Jorge Lcite
- PMDB; José Carlos Coutinho - PL: José Maurício
- PDT: Luiz Salomão -' PDT; Rubem Medina -
PRN; Sérgio Carvalho - PDT: Sotero Cunha - PDe:
Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Carlos Colta - PSDB: Célio de Castro - PSDB:
Hélio Costa -PRN; Paulo Delgado - PT: Raul Belém
- PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB: Virgílio Gui
marães - PT.

Dezembro de 1989

São Paulo

Afif Domingos - PL; Arnold Fioravante - PDS:
Dirc6 Tutu Quadros - PSDB; Fallsto Rocha - PRN:
Gastone Righi - PTB; Gumercindo Milhomem - PT:
José Genoíno - PT: Leonel Júlio - PPB: Luiz Gushi
ken - PT: Luiz Inácio Lula da Silva - PT; Mendec,

Botelho - PTB: Plínio Arruda Sampaio - PI; Uly5'c:,
Guimarães - PMDB.

Golãs

Gentsio de Barros - PMDB: José Gomes - PRN:
Tarzan de Castro - PUe.

Distrito Federal

Márcia Kuhitschek - PRN.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB: JLÍlio Campos - PFL:
Percival Muniz - PMDB.

Paraná

José Carlos Martinez - PRN; Matheus Iensen 
PMDB: Mattos Leão - PMDB: Owaldo Macedo 
PMDB: Renato Johnsson - PRN.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Francisco Küster - PSDB;
Vilson Souza - PSDB.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto-PMDB: Antônio Marangon- 1'1:
Hilário Braun - PMDB: Paulo Paim - PT.

Amapá

Eraldo Trindade - FL: Geovani Borges - PRN:
Raquel Capiheribe - PSB.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão. designando para amanhá. quinta-feiúl. dia
14, ás 13h JOmin a seguinte

ORDEM DO DIA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 118-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciéncia e Tecnolcgia, Comunicação € Infornlática)

Matéria sobre a Mesa

Requerimento do Sr. Maguíto Vilela. solicitando convccação de sessão em
homenagem a Arthur Antunes Co~mbra (Zico), uma das maiores estrelas do
futebol brasileiro e mundial de todos os tempos.

Requerimento do Sr. Nilson Gibson, solicitando prorrogação da sessão do dia
20 de fevereiro de 1990 para homenagear a Rode Globo - TV Globo, p210 trans
curso do vigésimo quinto aniversário.

URG:E:NCIA

Votação

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 1l7-A, DE 1989
(Da COmissão de Ciência e Tecnolcgia. Comunicação e Informática)

Votaçáo, em dlscussáo única, do Projeto de Decreto LegislatIvo n." 117• .de 1989.
qitê·aprõ:và"o"ai;o que renova a concess5.o outorgada· a Rádio" Gauram"a "Ltda" para
explorar serviço de radiodifusão Eonora em onda nlédia. na cidade de Gaurama; Es
tado do Rio Grande do Sul. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela. constitucionalidade. "juridicidade e técnica legislativa. Relator: sr.
Nilson Gibson.

Prazo na CD vencido em: 5-9 -89

Z

PROJETO 'DE DECRETO LEGISLATIVO N.o l40-A. DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Ter.nolcgia, COmwlicação e' Informãtica)

Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 140, de 1989.
que aprova o ato de renovação de concessáo outorgada à Red13 Matogrcssense de
Emissoras Ltda., para explorar serviço de l'adiodilus.ão· sonora em onda nlédia. na
cidade de C.arapó. Estado de Mato Grosso do Sul. Tendo parecer da Comissão de
Constituição e '.le Justiça e Redaçáo, pela constitucionalidade, jurídicídade e técnica
legislativa, com emenda. Relator: 81'. Nil::on Gibson.•

Prazo na CD vencido em: 5-9-89

Votação. em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo h.o 118, de 1989.
que aprova o ato que renova a concessão à Rãdio Pône:::':::l do Vale Ltda., pJ.ra ex
plorar serviço de radiodifus~o na Cidade -de.Açu. Estado do Rio Grande do Norte.
Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade. juridicidade e técnica legislativa. Relater: Sr. Nilson Gibsou.

Prazo na CD venci(lo em: 14-10-89

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 121-A. DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnolcgia, Comunicação e Informática)

Votação, em ,discus~ão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.O 121. de 1989,
que aprova o ato que renova a concessão de outor~a à Rádio Cultura, de Várzea Ale
gre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Várzea Alegre, Estado do Ceará. Tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Relator: Sr. Nilson G~bson,

Prazo na cn vencido em: 14-10~8g

PROJETO DE DECRETO I .•EGISLATIVO N.o t47-A, DE 1989
(Da ComiMão de Ciência e Tcenol~gill. Comunicnção e Informática)

Votaçã.o em discussáo única, do·Projeto de Decreto Legislativo n.a 147, de 1989,
que aprova o ato qu~ rencva concessào outor(;nda à Rádio Difu:"'orn. de Picos Ltda.,
para {!xplorar s~r\'iços de radiodífu!5áo sonOra em onda média, na Cidade de Picos,
Estado do Piauí. Tendo parecer da Comlssáo de Constituição c Justiça e de Redaçfí.IJ,
pela constitucionalidade, jillidicídade e técnica legislativa, com emenda. Relator:
Sr. Nilson Gibson.

Prazo na CD vencido em: 14-10-89

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 148-A, DE 1989
(Da Comissno" de Ciencía e Tec.nolcg:in, Comunicaçáo e Infonnáttca)

Votação em discuc.-sáo única, do Projeta d~ Decreto Lc~lslativo n,o 148, de 1989,
que aprovà o ato que renova. a concessâo à Rádio Herôis do Jcnipnpo Ltda.. para
explorar serviços d(' radiodifusão scnor:l, Em onda mêdia, ~n. CidndQ de Campo
Maior. Estado do Piauí" Tendo lJarecer da Comis~ão de Constituição e Justiça e de
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Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. TI.elator: Sr.
Nilson Gibson.

Pr:l.ZO na CD "encido em: 14-10-89

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o l49-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnolcgia, COffiW1icaçáo e Informática)

Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.O 149, de 1989,
que aprova. o ato 'de rcnovnçüo de conceFsão outorgada à Rede Eldol'aào de R<.~dio

Ltda., para explorar serviço de radiodifus-:lo sonora em (·nda média, na Cidade de
Eldorado, Estado ~.e Mato Grosóo do Sul. Tendo parecer da Comissão de Constitul
ção c Justlça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade"e técnica legisla
tiva. com emenda. Relator: Sr. Nilson Gibson.

•Prazo na CD vencido em: 14-10-89

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o l57-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnol'.gía, Comunicação e Informática)

Votação em discuEoão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.O 157, de 1989,
que renova a concessão cutorgada à Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., para
explorar E€:rviço de radiodifu,=ão sonora -em onda médi8., na Cidade de Vo:uporanca,
Estado de São Paulo. Tendo parecer da Comi,.;ráo de Cc.n.stltuiçáo e Ju.stiç:l :J Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson
Gibson.

Prazo na CD vencido em:' 25-10-89

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 11)2-A. DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnolr::gia, Comunicaçáo e Informática>

Votação, em discuEsão única. do PrJjcto de Decreto Legislativo n.1J 152, de 1989,
que aprova D ato que renova a concessão outorgada à Aecofabn. Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Riacho
de santana, Estado da Bahia. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela eonstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo na CD vcncido em: 25-10-89

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 186-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnolo!;ia, Comunicação e Informática)

Votação, em discussúo única, do Projeto de Decreto L!}gi~lativo n.1J 136, de 1989,
que aprova o ato que outorga permissão 11 Rúdio Areia Dourada Ltda.. para e>:plo
rar serviço de radiodifusiio sonora. na Cidade de Cabedelo, Estado da Paraiba. Ten
do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constítucio
nal1dade, juridicida~e c técnica legislativa, conl emenda. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo vencido na CD elI1: 5-9-89

U

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o N,0 141-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecllolcgia, Comunicação e Informática)

Votação, em discussão único., do Projeto de Decreto Legislativo n.O 141, de 1989,
que aprova o ato que outorga concessão 11 Rádio TV Independência Ltda.. para
~xplorar serviço de radiodifusão de sons c imagens (televisão) na Cidade de 'l'oledo.
Estado do Paraná. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e ·de Reda
.1\0, pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa.. Relator: Sr. NllsoIj
Gibson. .

Prazo vencido na CD em: 5-9-89

12

PROJETO DE DECRETO LEGISTJATIVO N.o 142-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecno]c gia, Comunicação e Informática)

Votação, em discu~~iio única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 142, de 1989.
que aprova o ato que outorga permissão à Fisfran - Slst.ema de Comunicação Alto
São J;'rancisco Ltda., para explorar, pelo prazo dc 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência. modulada, na Cidade
de Pompeu, Estado de Minas Gerais. Tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Relator: Sr .. Nilson Gibson.

Prazo vencido na. cn em: 5-9-89

13

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 114-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e 'J.'ecnolcgia, Comunicação e Informática)

Votação, em discussão única. do Projeto de Decreto Legislativo n.D 114, de

1989, que aprova o ato que outorga permisão à Rádio Cidade de Sumé Ltda., para
explorar, pelo prazo de' la (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusáo son.ora CID freqUencia modulada l na Cidade de Cuité, Est.ado da Parai..
ba; contra· os votos dos Srs. Lysáneas Maciel, José Carlos sabóia, Gumercinda
·!lwrnhomem e abstenção do Sr. Antonio Britto. Tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiç.a e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Pra20 veneldo na CD em: 14-9-89

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 125-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnolcgia, ComunIcação e Informática)

Votação, em dlscus.são única, do Fi'ojeto de Decreto Legislativo TI.O 125, de 1989.
que aprova o ato que outorga concessão à RCE TV Xanxerê Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de 5(,ns c imagen~ (televisão) na Cidade de Xanxerê, Estado
de Santa Catarina. Tendo parecer da Comis8áo dc Constituição e Justiça e de
Redaçáo, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr.
Nilson Gibson.

Prazo "encido na. cn etn: 14-9-89

15

PROJETO DE DECRETO TJEGISLATIVO N.o l26-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)

Votação, em cliscus.3áo única, do Projeto do Decreto Legislativo n.O 126, de 1989,
que aprm..a o ato que outorga conceE-são à Rádio e Televisáo In13gem Ltda., para.
explorar. pelo prazo de 15 (quinze) ano~, sem direito de exclusividade, serviçD de
radiodifillião de sons e imngens I televisão) , na Cidade de Paranavaf, Estado do
Paraná. Tendo parecer da Comi~sãQ de Constituição e Justiça e de Redação, pela.
eonstitucicnalidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo vencido na CD em: 11-9-89

16

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o l35-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e, Tecl1olcgia, Comunicação e Informática)

Vot"'ão, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 135, de 1989,
que aprova o a.to que outorga conce:::são ã. Organização Kimura-Nakaya de Radiodi
fusão Lldfl., para explorar serviços de radiodüusãD sonora, na. Cidade de Bastos.
Estado de São Paulo. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr.
Nilson Gibson.

Prazo vencido na CD 'em: 14-9-89

17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N,0 l37-A, DE 1989

(Da Com~ssão de Ciência e TecnolC'gia, Comunicação e Informática)

Votação, em çUscussão imica, do Prc jeto de Decreto Legislativo n.1J 137, de 1989.
que aprova o ato que outorga permissão á Rádio Cidade FM de Lauro Müller Ltda.,
para explorar serviço de rndiodifu:.i8.o sonora, na Cidade de Lauro 1\1üller. Estado de
Santa catarína. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda.
ção pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa com emenda. Rela
tor: Sr. Nilson Gibson.

Pra20 veneido na CD em: 14-9-89

18

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 127-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)

, Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 127, de
1989, que aprova o- ato que outotga pcrlni::;sõ-o à Santa Luzia Comunicação Ltda.,
para explorar, pclo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
,de radiodüU:'ião sonora em freqüênt:ia ln'~dulJ,da, na Cidad'Ú d,} "Luziãnia, Estado de
Goiás. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridic;dade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.

l)razo vencido na. cn em: 16-9-89

19

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 138-A, DE 1989

(Da. Ccmissáo de Ci~ncia e Tecnologia, Comwlicação e Informática)

Votaçáo. em discussão única. do Projeto de Decreto Legislativo ll.O 138, de 1989,
.que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Esmeralda I.tda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) ancs, senl direito àe exclusividade. serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modUlada, na Cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do
Sul. Tendo parecer da Comissão de Constituiçáo e Justiça e de Rcdação pell1 COns
'titucionaUdade, juri1icidade e técnica legislativa& Relator: sr. Nilson Gibson.

Prazo vencido na cn em: 16-9-89

20

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 143-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)

Votação, em discussão Ílnica, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 143, de 1989
que aprova o a to qUe outorga permissão à Ssociedade Alfredense de Radiodifusão
Lftta., pal'a explorar scrviço de radiodifusã0 sonora na Cidade de A'fredo Chaves,
Estado do Espírito Santo. Tendo parecer <ia C01nissão de Constituição e Justiça e
ile Redação pela eonstitucionalidade, juridicidade e têcllíca legislativa. Relator: Sr.
Nilson Gibson. .

Prazo veneido na CD elU: 16-9-89
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 145-A, DE 1989

(Da Conlissáo de Ciência e TecnolOgia, Comunjcação e IDfOlDll.Uica)

VotaçãD, em distmssão. úllica, do Projeto de Decreto Legi51ativo n.o 145, de 1989,
que ::tprova o ato .que outorga permissão à tIeloclia - Sistema Capelinhens3 de Ra
diedifusão Jtda:, para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cape
linha, Estado de Minas Gerais. Tendo parecer d:?!. Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação p~la constitucionalidade, juridicidade e té~nico. ler;isla~iva.

.Relator: Sr. Nilson Gibson.

Pra7-O vencido na cn em: 16-9-39

2%

PROJETO DE DECnETO LEGISLATIVO N." 146-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Cornunicação e Informática)

Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n." 146, de 1989,
que aprova o nto que outorgü perm.issão à Rede Gerais de Comunicação Ltda.. para.
explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, seln direito de exclusividade, ~erviço de
radiodifusão ~onoraem freqüência modulada, na cidade de Coromandcl, E.:;tudo de
Minas Gel~rtis. Tendo parecer da Comissão de Constituição c Justiça e de Redução
pela. C('JlstitucionnJjcladc, jUl'idicidade e técnica. lcgi~ativa. Relator: Sr. Nilson
GIbson.

Pra7,o vencido na CD em: 16-9-89

23

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 128-A, DE 1939
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Iníonn:1tica)

Votação, em discuõsflo única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 128, de
1989, que aprova o ató que outorga permissão à Vii1a do Conde FM Ltda., para
explorar, pelG pri1Z3 à::! 10 (dc~) anos, sem direito de exclusividade, ferviço de radio
difusão sonora em fl'cqüêucin modulada, na Cidade de Olinda, Estado de Pernam
buco. Tendo parecer dn Comiss§.o de Constituição e'Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e' técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo na. CD vencido em: 21-9-89

24

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 129-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática>

Votação, em discussão única, do Projeto de ~cr~to Legislativo n.o 129, de 1989,
que aprova o a to que outorga permissão ft R~ldio Divinal FM Ltda., para explorar,
pelo prEZO de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusáo
sonOra em freqüência modulada, na Cidade de Formiga, Estado de t-nnas Gerais.
Tendo parecer da Comissão de Constituiçáo e Justiça. e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo na cn vencido em: 21-9-89

25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 150-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática)

Vctação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n." 150, de 1989,
que aprova o ato que outorga conce~s50 à Televi~ão Piratininga Ltda.., para explo
ração de sons e imagens (telcvisfw) na Cidade de Catalão, Estado de Goiús. Tendo
parecer da ComisEáo de Cc.nstituição e JU::ltiça e de Redação pela constitucionali..
dade, juridicldade e técnica legislativa, com emenda. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo na CD vencido em: 14-10-39

26

PROJETO DE DECRET9 LEGISLATIVO N.o 151-A. DE 1939
(Da Comissão de Cjênéia e Tecnolo.ia, Comunicação e Informática)

Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 151, de
1989, que ~prova o ato que outorga conces~ão à T81evisflQ Planalto central Ltdo..,
pa,ra exploração de sons e imagens <televisão) na Cidade de Pora.ngatu, Goiás. Ten
do parecer de. Comi.são cie Constituição e Justiça e -de R'ediição, pela' conõt1tu
elonalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda, Relator: Sr. NilsGn
Gibson,

Prazo na CD vencido em: }4-10-89

27

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 152-A, DE 1989 '
(Da ComiSsão de Ciéncla 'e Tecnologia, COIlnmicação e Informática>

Votação, ein·discussão única,do Projeto d~· Decreto IJegisla.tivo n.o 152, de 1989,
que.submete à consideração do.Congresso.Nacíonal c· ato que outorga permissão à
FM ~udoeste Radiodifuso}'a Lt~n.., para e~plorar,. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de ,exclusividade,. serviço de radiodifusão sonera em freqüência modulada,
ne. Cidade· de Pirai, Est:ido do R!o' de Janêiro. Tendo parecer da Comissão de
Constituição' e Justiça c Redação, pela constitucionalidade, jtu'ídicidade c técnica
legislativa. Relator: Sr. Ni1s~n Gibson.

Prazo na CD vencido em: 14-10-89

·28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 153-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência c Tecnologia, Conlunicação e' Infol'l11titica)

Votaçáo, em discussáo única, do Projeto de Decreto T.tegislativo n,O 153, de 1.989,
que ·aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vale dfJ. ·Va::;2.-Barris Ltda., para.
explorar, pelo prazo. de 10 <i:lez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonota em onda média, na Cidade de ,Jeremcabo, Estado da Bahia. Tcn-

do parecer da Comissão de COllstituiçáo e Justiç:l e de Redaçáo pala constttucionr:.
Iidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Niison Gibson.

Prazo na cn vencido em: 14-10-89

29

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 154-A; DE 1939
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informãtica)

VotaçhO, em discussão única, do Projdo de Decreto Legislativo TI.o 154. de
1989, que aprova o ato que outorga concessão à SPC"'Sistema Paranaíba de Comu
nicações Ltda., para exploração de SOns e iruBrrens (televisão) na Cidade de Itum
biara, Goiás. Tendo parecer d:1 Comissão de Ccnstituição e ,Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e tf;cnica legi~}ativa, com emenda. Relator:
Sr. Nilson Gibson.

Prazo na CD vencido em: 14-10-89

30

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 155-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e lnformutieal

Votação, .em discussão única, do Projeto de Decreto L~glslat1vo n.O 155, de 1939,
que aprGva o ato que outorga permissão ao Sistema Rainha de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
de Campina Grande, Estado da Paraíba. Tendo parecer da Comis~ão d.e Constitui
ção € Justiça e de Redação pEla cO!LtiLuciol1al:d:.:>.de. juridicidad8 e técnica legis
lativR. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Prazo na CD vcneido em: }4-1O-89

31

PROJF.TO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 156-A, DE 1989
(Da. Comissão de Ciência c 'I'ecnologia, Comunicação e Informãtica)

Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto Legizlntivo n.O 156, de 1939,
que aprova o ato <lue outorga. permissão :i. Scciedade R.âdio Sinuelo Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) ano., sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na Cidade de Carazinho, Estado do
Rio Grande do Sul. Tendo parecer da Comissão de Constituiçáo e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, jul'idicidade e técnica legislativa. Relator: Sr.
Nilson Gibson.

Pra7.0 na cn vencido em: 14-10-89

32

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 160-A, DE 1989
(Da Cornissfio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática>

Votação, em diSCUssão única, do Projeto de Decreto Legislativo n,O 160, de 1989,
que aprova o ato que outorga permiszão à Rádio FJI.f Itabaiana Ltda., para explo
rar, Pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusáo sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergi
pe. Tendo pareeer da Comissão de Constituição e Justiça. e de Redação pela cons
titucionalidade, juridicidadc e técnica legislativa. Relator: 8r. Nilson Gibson.

Prazo na CD vencido em: 14-10-89

33

PROJETO DE DECRETO LEGISJJATIVO N.o 158-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática)

Votação, em discussão única. do Projeto de Decreto LegislaÚvo n.O 158, de 1989.
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Capital de Fortaleza Ltda.•
para explorar servÍço d"e radiodifusão de sons e imagens (televisáo) na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará. Tendo parecer da ComisEáo de Constituição e Justiça
e de Redação pela constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa. Relator:
Sr. Nilson Gibson. '

Prazo vcncido na.Cn em: 2-11-89

34

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o f59-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência c Tecnoiogia, Comunicação e Informática)

Votação, em discussão Íínica, do Projeto de Decreto Legislativo 'n.o 159, de 1989,
que aprcva o ato que Dutorga concessão à Rád!o Vitória' de Batalha Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão .onora, na Cidade de B"talh", Estado do Piauí.
Tendo parecer da Comissáo de Constituição e Justiça; e' de Redação J}€la constitu
cionalidade, jurídicidade e técnica lep;islativa. R-elator: Sr. ·Ni1:::on Gibson.

Prazo vcncido na CD em: 4-11-39

35

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 165, Dl'': 1989

(De. Comissão de Ciéncia e Tecnologia, Comunicação e Informática>

Votação, em discusõáo única, do Projeto de Decreto Legislativo n,o 165, de 1989,
que aprova o ato que renova éonce,~~ão à. Telev:-;i'io Urugu:tian~l Ltda., para explo
rar serviço de r8.diodifusiio de sons e imng~;ns (televisão) na Cfdnd:~ de U.ruguo.iana,
Estado do Rio Grande do Sul. Tendo parecer da Ccmlssão de Constitnlção e Jus
tiça e Redação. pela constitucionalidade, jUl'idicidade e técnica. legh;lativa. Relator:
Sr, Nilson Gibson.



Dezembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 14 15699

36

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.· 144, DE 1989

(Da ComIssão de Ciência e Tecnologia, Comunicação c Informática)

Votação, em discus"ão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.' 144, de 1989,
que aprova o ato que outrrga conce~áo à Teleccmunicaçócs Campos Dourados
Ltda., para explorar scrviço de radIodifusão sonora, na Cidade de Cascavel, E,tado
do Paraná. Tendo parecer d~ Comissão de Constituiçáo e Justiça e Redação. pela
con8t1tuclonalidade. juridicldade e técn'c3. iegislativa, com emenda. Relator: Sr.
Nilson Gibson..

AVISOS

I - PROPOSIÇõES SUJEITAS A 'ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART.

(Prazo p/. recursos - art. 5i, § l..) - 5 sessões: de 12-12-B9 a 15-2-90

Projetos de Lei

N.· 1. 11}3/88 (JORGE ARBAGE) - Dispõc sobre o auxilio do poder público aos
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso (art. 245
da Constituição).

N,o 2.551/89 (H~LIO ROSAS) - Dispõe sobre a assIstência aos herdeiros de
pessoas vitImadas por crime doloso (art. 245 da Constituição).

N,o 2.591/89 (PAULO PAIM) - Regula o processo de adoçáo de sWnulas pelos
tribunaIs do Pais.

N,o 2.609/89 (JORGE ARBAGE) - Estabelece 11. rcsponsabllldade civil e penal
para os maiores de 16 (dezesseis) anos de idade.

N,o 2.614/39 (HAROLDO LIMA) - Prolbe a operação em território nacional de
qualquer companhia aérea de navegação pertencente a países que pratiquem polí
tica de apa.tiheid.

N,o 2.698/39 (DORETO CAMPANARI> - Estende o pagamento do amparo
previdenciário aos segurados que mantenham dependentes inválidos.

N.o2.745/89 (JORGE ARBAGE) - Det"rmina que os relógios: da ECTobede
çam ao horário determinado pelo Observatório Nacional.

N.o 2.768/89 mASO COIMBRA) - Dispõe sobre a assistência aos dependentes
carentes de pcssoas vitimadas por crime doloso. na forma do art. 245 da. Consti
tuição.

N.o '2.794/39 (GERSON MARCONDES) - Dispõe sobre a criação de 'vara da'
Justiça Federal em Guarulhos. Estado de São Paulo. e dá outras providências.

N.o 2.813/89 <RICARDO IZAR).- Acrescenta § 2,0 do art. 529 da Consolidação
das Leis do TraballlO.

N.o 2.837/89 (GERSON MARCONDES> - Dispõe sobr" a prisão administrativa
de operadores de bolsa e investidores que especifica, e dá outras providências.

3.004189 (ULDURICO PINTO> - Altera o art. 25 do Decreto n.o 55.891, de
31 de março de 1965. que regUlamentou o Estatuto da T"rl'a, e dá outras pl'ovi
dências.

N.• 1.234188 (CARLOS CARDINAL) - Dispõe sobre a remuneração minima e a
jornada de trabalho dos enfcrmeiros, obstctrizes, auxiliares de enfermagem e par
teiras,

N.· 1.293/88' (JOSÉ YUNES) - Acrescenta parágrafo ao art. 94 da Lei n.o
~.108, de '21 de set"mLro d" 1966 - Código Nacional de Trãnsito.

N.• 1.296/8R (BENEDITA DA SILVA) - Dispõe sobre os imóveis públicos
adquiridos por usucapião.

N.o 1.486/89 (ADYLSON MOTIA) - Dispõe sobre o uso de carros ofielais, e
dá outras providências.

N.o 1.490/89 (MAURO MJ.R,ANDA) - Estende o disposto no art. 40 da Con..tI
tutção Federal aos servidores, regidos pela CLT, das universidades públicas e demais
Institulçõcs federais de ensino e detennIna oUGms providências.

N.· 1.53G1B9 (MATHEUS IENSEN) - Isenta ele direito autoral a gravação c
~pro.dúçâo de nlúsicas sacras c determina out.rng providências.

N.· 1.557/89 (JORGE ARBAGEl - Dispõe sebre a isenção do Imposto sobre a
Renda ern favor dos maiores de 65 (sc'ssenta e cirico) anos de idade.

N,· 1.010:89 (AUGUSTO CARVAl.HO) - Dispõe sob,." a cobertura. pelo Tesou
ro Nacional, dos valol'c~·. relativos il diferença entre os fatofl1S de atualização pre..
vlstos nos arts. 15 e 17 da Lei n.o 7.730. de 31 de janeiro de 1989. e dá outras pro
vIdências.

N.o 1.623/89 (NILSON GIBSON) - Dispõe sobre a extinção e o restabel"ci
menta de ôrgãos e dá ouLras providências.

N.· 1.630/39 (GEOVANI DOl1.GES) - Dá nova rednção ã letra "b" do art. 16 da
Lei n.o 7.729, d" 16 de janeiro de 1989, que criou Juntas de Conclliaçáo e Jillga
mcnto.

N.o 3.005/89 <ULDURICO PINTO) - Institui a Fundação Radiodüusão para c>
excepcional e dã outras providências.

N." 3.006/89 (ULDURICO PINTo) - Dispõe sobre a Cadeira de T"rapêutlca
Médica e determina. outras providências.

N.o 3.0Í6/89 (ULDURICO PINTo) - Dispõe sobre o credenciamento, pelo
Inamps, das entidades de saúde que menciona. e dete11nina outras providências.

N,o 3.018/39 lULDURICO PINTO) - Dispõe sobre o asilo poiitico e determina
outras providências.

N,o 3.118/89 (TARSO GENRO) - Proibe depósito prévio para internamento
em hospitais públicos e privados.

N,o 3.191/89 (GANDI JAMIL) - Modifica o art, 27 do Código Penal.

N.o 3.300/89 (HAROLDO LIMA) - Dispõe sobre a criação de Juntas de Con
ciliação e Julgamento na 5.' Região da Justiça do Trabalho, nas cidades de Gandu
e Ibicui, Estado da Eahia.

N.o 3.395/89 (PAULO ZARZUR) - Torna p"naimente r"sponsáv"is os menores
entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos, permitindo-lhes a obtençiio da Carl..,ira
Nacionai de Habilitação.

N.o 3.752/89 (JOSÉ CAMARGO) - Transforma 05 débitos dos estabel"cImentos
de ensino para CCnl a Previdência Social em bolsas de estuQ,o a serem concedidas
aos segurados e dependentes.

Projetos de J..Icí Complementar

N,o 65/89 (LEONF.L JÚLIO) - Di'póe sobre a aposentadoria do funcionário
policial, nos tenHos do art. 40 da Con~tituiçãoFederal.

N.o 114189 (TITO COSTA) - PossiLllita afastam"nto de magistrados dirigentes
d" classe.

- PROPOSIÇAO SUJEITA A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART.

164, § 4.°

(Prazo para recurso - art. 164, § 2,01. 5 sessões: de 12-12-89 a 15·2-90

}'rojeto de Lei

N.o 5.338/P.5 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei n.' 7.238. de 29 de outubro
de 1984. para o fim de det"rminar rcposiçõ,o salarial obrigatória nas condições que
especifica.

COMISSÕES' ESPECIAIS

COMISSll.O ESPECIAL rnCIJ1\ffiIDA DE APRECIAI,t O PROJETO DE LEI
N.· 1.50MB!, QUE "INSTITUI NORMAS GER.4.IS DE PROTEÇAO A INFANCIA E

A JUVENTUDE E OUTROS QUE CRIAl\1 O "ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE"

Presidente: Deputada Sand.ra Cavalcanti - PFL - RJ

1.0 Vice-President,,: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR

2,0 Vlce-Presid"nte: Deputado Arthur da Távola - PSDB - RJ

s,o Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB - PA

l/.€lator: Deputado Hélio Manhães - PMDB - ES

Márcio Braga - RJ

Rosário Congro Neto - MS

TITULARES

PMDB

Celso Dourado - BA

DOreto Campanari - SP

N.o 1.734!~9 (GERALDO ALCKM1N FILHO) - Dá nova redação ao art. 27 do
Código Penal c ao art. 8.0 do Código Civil Brasileiro.

N.o 1.782/89 <RAQUEL CANDIDO) - Institui a Comissão de Valores Minerais
e dá outras providencias.

N.~ 1.783/89 <RAQUEL CANDIDO) - Cria a Bolsa Brasileira de Minérios e dã
outras providências.

N." 1.791189 (TADEU FRANÇA) - Dispõe sobre a proibição do t1l'O ao vôo.

N." 1.875189 (ALVARO VALLE) ~ R"gula O uso de carros oficiais.

N,o 1.903/89 (RUY 'NEDEL) - Acr",centa parágrafo ao art. 45 da Lei n.o
3.807, de 26 de agosto de 1960. para aGribuir aos llroWisionais liberais conveÍ1.lados
com a Pl'€vid':-ncia social direito a férias remuneradas e a um abcno anual.

N.o 1.961/39 (Ir,;~LIO ROSAS) '- Permite a conversão dos débitos d~s estabe
leclmcllt&j particulares de ensino. para. cOm a Pre.vidência. Social, e determina.
outras pro\'idénc.ias.

N.o 1.96B/89 (PAULO MARQUES) - Dispõe 'sobre o afastamento de funcioná
rio denunciado por ato contrário à administração pública federal, estadual e
municipal.

N,o 2.152/89 (ANTONIO SALIM CURIATI) - Torna obrigatórIa a destinação
de, no mínimo, 30 % da produção de arro~ à comercialização de arroz integral e
dá ouLras provlrlêncitls.

N.o 2.165/39 (G~iílSON MARCONDES) - cria li Junta de Conciliação e Julga
mento em Paulinla, Estado de São Paulo, € d:i outras providências.

N.o 2.284:89 (JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS) - Estabelece areS
ponsalJilidade plena para o maio, c;le 16· (dezesseir.) anos de idade.

. N.o 2.. 419/89 (ANTONTO CA?o.IARA) - Dl,põe sobre a responsabllldade civil e
penai do maior de 16 (dezesselsl an03 de idad~.

N,o 2.435/89 (INOCÉNCIO OLIVEIRA) - EStabele"" normas para o julgamen
to de ações indenizatórIas decorrentes de erros médicos peles Conselhos Regionais
de Medicina.
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Airton Cordeiro - PR

PF'L

Salaticl Carvalho - PE

3 - COlllISSAO MISTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSm..nDOR

PSDB (Art. 4S do Ato das Dlsposlçoos Constitucionais Transitórias.)

Robson Marinho - SP

Nelson Aguiar - ES

Jorge Arbage - PA

Benedita da Silva - RJ

Dionísio Hage - PA

PDT

PDS

PT

PRN

J~ Fo,;aça
Jutahy Magalhães
Ruy Bacel..r
Iram B~r"iva

Nelron Wedek1n
Odacir Soares
JOI6 Agripino
Dirceu CarneirO
C&r10l'l Patroclnlo
Mauro Borge.
Roberto Campos

TITULARES

Joaci Góes
Antonio Britto
Samir Ach<'Ja
Michel Temer
Sandra Cavalcanti
Eliezer Moreira
G<Jraldo Alckmin Filho
Jorge Arb..ge
Raquel ClLndldo
Elias Murad
Gumercindo Milhomem

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE
DEZEMBRO

Ronan Tito
G<orson Ca.mata
JoAo Lobo
Pompeu de sousa
Gomes Carvalho

SUPLENTES

AnlOOlo Camara
Valdir Colatto
Jo!ran Frejat
Anna Maria Boatoos
Felipe Mendes

Data Dia da Semana 1I0ra Nome

8eSSflO do Congresso Nacional às l1hs.

14 5.a -feira 14:30 Wilson Campos
15:l){} Nelson Jobim
15:30 Abigail Fdtosa

15 B.a·felra Encerram::nto da 3.Sl Sessão Legislativa
Ordinária da 48." Legislatura.

ORDEM DO DIA DAS CO"'IISSõES

SEMANA DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 1989

I - COlIUSSAO DE ClliNCIA E TECNOLOGIA, CO:\IUNICAÇAO E INFOR
IlIATICA

Horário: 1011 - Local: Sala 10
Data: 13 de dezembro de 1989

A - COMISSõES MISTAS

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Almir LavenveUer de Morna. César Vieira de Rezende
Che.rlea CUrt Mueller Paulo Moreira LeaJ
Pedro José Xavier Mato.o

! - COMISSAO DESTINADA !1. PROMOVER AS COl\IElYIORAÇOF.S DO
CENTENARIO DA PROCLAllIAÇAO DA REPÚBLICA E DA PROllWLGAÇAO

DA pn.IMEli~A CONSTITUIÇAO IlEI'UBLICANA DO PAlS

(Art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Ministro José Aparecido de Oliveira, da Cultura

MlnlsLro da Justiça
Secretário Vlrgilio Pereira Costa, da Comissiío Especial Incumbida da
Organização e Preservação dos Docwnentos do Acervo dos Presidentes
da República.

1 - NORTI-IAS PARA APRECIAQA.O DAS MENSAGENS.

2 - MENSAGEM N.o 503/89 - "Submete à eonsideraçã.o do Con
gresso Nacional o ato que renova, de acordo com O art. 33,
§ 3.°, da Lei n.O 4.117. de 27 de a~osto de 1962, por 10 (dez)
anos, a partir de 6 de julho de 1989, a permissão outorgada
11 Rádio Difusora de Itapolininga Lida., "través da Portaria
n.o 626, de 29 de junho de 1979, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada. !}a cidade de Ita
petininga, Estado de São Paulo". Autor: Poder Executivo 
Relator: Deputado Antõnio Salim Curiati - Voto do Relator:
FAVORÁVEL.

3 - MENSAGEM N,o 543/09 - "Submete à consideração do Con
gresso l{acional o ato que renova a concessão outorgada à
Rede Sul Mato-grossrnse de Emissoras Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na. cidade de
Aparecida do Taboado, Estado do r,Iato Grosso do Sul". Au

'tor: Poder Executivo - Relator: Deputado Rosário Congro
Neto. Voto do Relator: FAVORAVEL.

4 - MENSAGEM N.o 575/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que renova, por 10 (dez) anos, a partir
de 13 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio
Llderson de Orlândia Ltda., através da Portaria n.o 162, de
6 de fevereiro cle 1979, para explorar. na cidade de Orliíndia,
Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada". Autor: Poder Executivo - Relator: Depu
tada Bete 1\1endcs. Voto do Relator: FAVORÁVEL.

5 - MENSAGEM N.o 590/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir
de 18 de janeiro de 1989, a permissão outorgada à Fundação
Isaec de Comunicação, através da Portaria n.O 60, de 11 de
janeiro de 1979, para explorar, na cidade de Novo Hamburgo,
Est.ado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada". Autor: Poder Executivo - Rela
tor: Deputado Eliézer !\foreíra. Voto do Relator: FAVORÁVEL.

6 - MENSAGEM N.o 599/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir
de 17 de novembro de 1986. a permissão outorgada à Rádio
e Televisão Campina Grande' Ltda., através da Portaria n.o 1.256,
de 11 de novembro de 1976, para explorar, na cidade de Cam
pína Grande, Estado 'da Paraíba, serviço de radiodifusão so
nora em fr'eqüencia modulada". Autor: Poder Executivo - Re
lator: Deputado Aloisio Vasconcelos. Voto do Relator: FAVO
RAVET4.

7 - MENSAGEM NP 601189 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que renova por ,10 (dez.) anos, a partir
de 6 de julho de 1987, a permissão outorgada à Rádio Pro
gresso de São Carlos Ltda.. através· da Portaria n.o 599, de
4 de julho de 1977, para explorar, na Cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo, serviço de radIodifusão sonora em
freqüência modulada". Autor: Poder E..xecutivo. Relator:
Deputado Antônio Salim Curiati. Voto do Relator: FAVO
RAVEL.

MEMBROS DO CONGRESSO
Deputado.
Gabriel Gerreiro
Renato Bernardi
José Carlos Va.sconcelOl1
Alcides LlmB
José Guedeg

1 - COllnSSAO DI! ESTUDOS TEltltlTOIUAIS

(Art. 12 do Ato das DiRposições Constitucionais Transitórias)

Composi.-;ão

Presidente: Senador Ch"gas Rodrigues

Vice-PresIdente: 8ena.dor AJ!rcdo Campos

Rcl..t<>r: Dtputado Gabriel Guerreiro

MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

senador Marco Maciel
Deputado Egídio Ferreira Lima

Deputacio Bonifácio de Andrada

MEMBROS DO PODER JUDICIARIO
Ministro José Fernandes Dantas (STJ)
MínJstro Aldo da Silva Fagundes (STM)

Ministro Marcelo Pimentel (TST)

SCIl&iloreo

:Nabor Júnior

AJ!redo Campo.
João l\fenezes

Chaga.s Rodrigues
Joli.o Castelo
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. 8 - MENSAGEM N.o 603/89 - "Submete à consideracão do Con
gresso Nacional o ato que renova, por 10 (dez) aílOs a partir
de 24 de janeiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio
Serrana de Bento Gonçalves Ltda., através da Portaria n.o
94, de 18 de janeiro de 1979, para explorar, na cidade de
Bento Gonçalvcs, Estado do Rio Grande do Sul, servico de
radiodifusão sonora em freqüência modulada". Autor: Po
der Executivo. Relator: Deputado Arnold FIoravante. Voto
do Relator: FAVORáVEL.

9 - MENSAGEM N.o 604/89 --.:. "Submete à consideracão do Con
gresso Nacional o ato que renova, por 10 (dez) ânos, a par
tir de 18 de setembro de 1988, a permiEsão outorgada à
Rádio Tropical de B!umcllau Ltda., através da Portaria n.o
938, de 14 de setembro de 1978, para expiorar, na Cidade de
Blu:nenau,' Estado de Santa Catarina, serviço de radiodi
fusao sonora em freqüência modulada". Autor: Poder Exe
cutivo. Relator: Deputado Arolcle de Oliveira. Voto do Re
lator: FAVORAVEL.

10 - MENSAGEM N.o 630/39 - "Submeti) à consideracão do Con
gresso Nacionai o· ato que renova, por 10 (dez) ânos, a par
tir -ele 9 de março de 1089, a pcrmisão outorgada à Rádio
Jornal -dc João Pessoa Ltda., através da Portaria n.o 164,
de 2 de março de 1977, para explorar. na Cidade de João
Pessoa, Estado da Paraiba, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada". Autor: ·P.oder Executivo. Rela
tor: Deputado Maurílio Ferreira Lima: Voto do Relator
FAVORAVEL.

11 - MENSAGEM N.O 683/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional 9 ato que renova, por 10 (dez) anos, a partir
de 26 de agosto de 1987, a permissão à RBC - Rcde Bahiana
de Comunicação Ltda., através da Portaria n.o 841, de 22 de
agosto de 1977, para. explorar, na cidade de Feira de Santana,
Estado da Bahia, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado
.José Ulisses de Oliveira. Voto do Rela'tor: FAVORáVEL.

12 - PROJETO DE LEI N.o 1.418/88 - "Altera o Código Braslleiro
de Telecomunicações, tornando obrigatório que as emissoras
de televisão, ao final das programações diárias, transmItam
imagens de crianças desaparecidas ou seqüestradas". Autor:
Senado Federal. Rclator: Deputado Eraldo Trindade. Voto do
Relator: FAVORAVEL.

13 - MENSAGEM N.o 271/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga concessão à Rádio Edu
cadora de Campinas Ltda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (teleVisão>, na Cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo". Autor: Poder Executivo.. Re
lator: Deputado Eraldo Trindal1e, Voto do Relator: FAVO
RAVEL.

14 - MENSAGEM N.O 366/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Jan
daia Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, servieo de radiodifusão sonora em
freqüência modulada no. Cidade de Jandaia do Sul, Estado
do Paraná". Autor: Poder Executivo. !Relator: Deputado

Ervin Bonkoslú. Voto do Relator: favorável. Requerimento
de impugnação de autoria do Deputado NiJson Sguarczi.

15 - MENSAGE~1N.O 367/89 - "Submete à consideração do Con
g!CSSO NaCional o ato que outorga permissão à Rádio Impe
rlal FM de Pedro II Ltda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, na Cidade de Pedro
lI, Estado do Piaui" . Autor: Poder Executivo·. Relator:
DeputadO Angelo Magalbães. Voto da Relator: FAVORAVEL.

16 - MENSAGE~ N.o 466/89 - "Submete à apreciação do Congres
gresso NaCIonal o ato que outorga concessáo à Rio São Fran
ci;;c_o Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusao sonora em onda média, na eidade de Bom Jesus da
Lapa, Estado da Bahi[l/'. Autor: Poder Executivo. Relator:
Deputado Gerson Peres. Voto do Relator: FAVORáVEL.

17 - MENSAGE~ N.o 468/89 ~ "Submete à consideração do Con
gresso NaclOnal o ato que outol'ga permissão à Rádio Musi
cal FM Ltcla·., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos
sem direi!O ?e exclusividade, serviço de radiodifusão sonorá
em frequellCla modulada, na Cidade de Campo Mourão Es
ta-do do Paraná". Autor: Poder Executivo. Relator:' Depu
tado illatbeus Iensen. Voto do Relator: FAVORáVEL.

18 - MENSAGE~ N.O 470/89 - "Submete à consideração do Con
gresso NaclOnal o ato que outorga permissão à Rádio Sau
dades FM Ltda., para explorar, pelo prazo de -lO anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência moduiada (E'MI, na Cidade de Matão, Estado de
São Paulo". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado
Tidei de Lima. Voto do Relator: FAVORÁVEL.

19 - MENSAGEM N.o 473/89 - "Submete à consideração do Con-
. gresso Nacional o a to que outorga permissão à Rádio Difu

sora São Patricia Ltda., para explorar pelo prazo de 10 <dez)
anos, sem direito de exdusividade, sel'viço de radiodifusão
sonora rm freqüência modulada IFM). na Cidade de Ceres,
Estado de Goiás". Autor: Poder Executivo. Relator: Dopu
tado ilIanoel Mota. Voto do Rr1ator: FAVORÁVEL.

20 - MENSAGEM N.o 502/89 - "'Submete à consideração do Con
gresso· Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Pata
xós Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos sem
direito de exclusividade, serviço de radiOdifusão sonor~ em
freqüência modulada, na Cidade de Itabela, E,tado da Ba
hia". Autor: Podcr Executtvo. Hclator: Deputado Maurílio
Ferreira Lima. Voto do Rf'lator: 1""lVORAVEL.

21 - MENSAGE~ N.o 591/89 - "Submete à consideração do Con
gresso NaCiOnal o ato que outorga permis.~ão à Fundação

Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro Fecap, pa
Ta exccutar. pelo prazo de 10 <dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia
modulada, com fins exelusivamente educativos, na Cidade
de Pinheiro, Estado do Maranhão". Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Gerson Peres, Voto do Relator: FAVORA
VEL.

22 - MENSAGEM N.o 606/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio FM
Jóia Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Pérola, Estado do Pa
raná". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Paulo
Pimentel. Voto do Relator: FAVORáVEL.

23 - MENSAGEM N.o 682/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão à RádIo FM
102 Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frcqüência modulada, na Cidade de Cariacica' Estado do Es
pírito Santo". Autor: Poder Executivo. Rel~tor: Deputado
Arolde l1e Oliveira. Voto do Relator: FAVORAVEL.

24 --. MENSAGEM N.o 713/89 - "Submete à consideração do Gon
gresso Nacional o ato que outorga concessão à Televisão Al
vorada do Sul Ltda., para explorar, pelo prazo de ·15 (quinze)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de Floriano, Estado
do Piauí". Autor Poder Executivo. Relator: Deputado Atila.
Lira. Voto do Relator: FAVORAVEL.

25 .,-PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 131/89 - "Apro
va os textos do Acordo de Cooperação Científica,. Ténlca e
Tecnológica e do Protocolo Complementar ao Acordo de
Cooperação Cientifica, Técnica e Tecnológica celebrádos em
Maputo, a ~.o de junho de 1989, entre o Governo dá Repú~

bllca Feder~tiva do Brasil e o Governo da República Popular
de Moçambique". Autor: Comissáo de Relações Exteriores. Re
lator: Deputado Vilson Sousa. Voto do Relator: FAVORAVEL.

26 - PROJE'rO DE LEI N.o 1.604/89 - "Concede franquia postal
p'!-ra instituições de benemerência" Autor:' Deputado Arnoll1
FlOravant. Relator: Deputado Antônio Britto. Voto do Relator'
·pela REJEIÇAO. . . .

27 - PROJETO DE LEI N.o 2.955/89 - "Torna obrigatória a in
clusão, nos filmes exibidos na televisão, de legendas em por
tuguês". Autor: Deputado Jorge Arbage. Relator: Deputado
Antõnio Britto. Voto do Relator: pela REJEIÇÃO.

28 - PROJETO DE LEI N.o 3.823/89 - "Dispõe sobre a remune
ração de artistas e técnicos". Autor: Deputada Bete Mendes.
Relator: Deputado Nilso Sguarezzi. Voto do Relator: FAVO
RAVEL com' substitutivo.

29 - MENSAGEM N.o 265/89 _ "Submete à consideração do Con
gresso Nacional O ato que renOva a concessão outorgada à
Rádio Líder do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, em onda média, na cidade de Herval D'Oeste,
Estado de Santa Catarina". Autor: Poder Executivo. Relator:
Deputado Nilso Sguarezzi. Voto do Relator: CONTRARIO.

30 - MENSAGEM N.o 328/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro
da Ilha LM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado
Gumercindo Milhomem. Voto do Relator: CONTRARIO.

:31 - IvIENSAGEM N. 329/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Atlân
tida FM de Caxias do Sul Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem clireito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Caxias
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul". Autor Poder Exe
cutivo. Relator: Deputado Carlos Cardinal. Voto do Relator:
FAVORáVEL.

32 - MENSAGEM N.o 364/89 - "Submete à consideração do Con
gresso Nacional o ato de outorga de concessão ao Sistema
Ciube do Pará de Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão. sons e imagens (televisão), na cidade de Ma
rabá, Estado do Pará". Autor: Poder Executivo. Relator:
Deputado Robson JIoIariuho. Voto do RelatoI': CONTRARIO.

33 -'1vIENSAGEM N." 373/89 - "Submete à consideraeão do Con
gresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Clube
de Mallet Ltda., para e:.--plorar, pelo prazo dé 10 (dez) anos,
sem clireito de exolusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, do âmbito local na cidade de Mallet, Estado
do Paraná". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado FIo
r~stan Fernandes. Voto do Relator: CONTR1\RIO: Voto em
separado do Deputado Ervin Eonkoskl: FAVORAVEL.
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11 - COMlSSAO DE DEFESA NACIONAL

Data: 13 de dezembro de 1989
Horário: 10h - Local: Sala n.o 19

PROJETOS EM TRAMITAÇãO ORDINARIA

1 - PROJETO DE LEI N.o 2. 714/89 ~ do Sr. Floriceno Paixão,
que "restaura a vigência' da Lei np 4.297, de 23 de dezembro
de 1963, que dispõe sobre a aposentadoria c pensão do ex
combatente e seus dependentes". Relator: Deputado JoSé Ge
noíno.

2 - PROJETO DE LEI N.o 3.048'89 - do Sr. Tidei de Lima, que
"dispõe que as armas de fogo apreendidas sem o correspon
dent.e regisfro, pelos órgãos policiais, sejam destruídas em ato
público, na forma que especifica". Relator: Deputado Arnaldo
Martin,.

3 - PROJETO DE LEI N.o 4/87 - do Poder Executivo, que "el;
tende aos demais militares integrantes dos Corpos e Quadros
das Forças Armadas, as disposições da Lei n,o 6.681, de 16
de agosto de 1979, e dá outras providências". Relator: Depu
tado Dionísio Dal Prá.

lU - CO]}USS1l.0 DE ECONOMIA, INDúSTRIA E COM:ímCIO

Data: 13 de dezembro de 1989.
Horário: 9h - Local: Anexo II, Sala n.o 9

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NP 242/84 - "Altera
os artigos 81 e 82 da Lei n.O 5. 172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional) ". Autor: Poder Executivo. Re
lator: Dcputado José Thomaz Nonô. Voto do Relator: FA
VORáVEL, com substitutivo.

2 - PROJETO DE LEI N.o, 4.978/85 - "Dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por embarcações ou
por sua carga e dá outras providências'. Autor: Poder Exe
cutivo. Relator: DGputado Fernaudo Bezerra Coelho. Voto do
Relator: FAVORÁVEL, com adoção da emenda proposta pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

3 - PROJETO DE LEI NP 5.387/85 - "Dispõe sobre o reajusta
mento dos valores das aposentadorias e pensões pela Previ
dência Social, dando nova redação ao art. 67 da Lei nP 3.807,
de 26 de agosto de 1960". Autor: Senado Federal. Relator:
Deputado José Moura. Voto do Relator: FAVORÁVEL ·30
projeto e seu anexo PL n.O 5.664/85. Projeto apensado: PL
li.o 5.664/85.

4 - PROJETO DE LEI N.O 655/88 - "Estabelece normas relativas
ao tratamento tributário, favorecendo a capitalização de pe
quenas e médias empresas industriais". Autor: Deputado An
tonio Salim Curiati. Relator: Deputado AmaUl'Y i\'[Üller. Voto
do Relator: pela REJEIÇ2i.O.

5 - PROJETO DE LEI N.o 1.371/88 - "Proíbe a comercialização
de medicamentos cuja fabricação ou venda foi interdita no
pais de origem". Autor: Deputado Carlos CarcUnal. Relator:
Deputado Amaury Müller. Voto de Relator: FAVORÁVEL.

6 - PROJETO DE LEI N.o 1.587/89 - "Proíbe o lançamento de
rejeitos industriais e de esgoto em águas fluviais e oceânicas
e dá outras providências". Autor: Deputado lIarlan Gadelha.
Relator: Deputado José lUemlonça. Voto do Reiator: FAVO
RAVEL, com 1 (uma) emenda. Vista: Deputado Antoniocarlos
Mendes Thame. Voto: sem manifestação escrita.

7 - PROJETO DE LEI N.o 1.872/89 - "Dispõe sobre bebidas
alc061icas e dá outras providências". Autor: Deputado Fausto
Rocha. Relator: Deputado Arnaldo Prieto. Voto do Relator:
FAVORAVEL, com 1 (uma) emenda.

AUDIlllNCIA PÚBLICA

Data: 13 de dezembro de 1989
Horário: 10:30h - Local: Anexo lI, Sala 09

Tema: "PROGRAMA ECONôMICO DE GOVEfi.:NO"
CONVIDADOS: - EconomIsta Aloísio 1Ilercadante, Repre
sBntante 'da Frente Brasil Popular;

- Economista Zélia Cardoso de Mello, Representante do
Partido da Reconstrução Nacional.

Iv - COlllISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Data: 13 de dezembro de 1989.
Horário: 10h
Local: Sala 27, Anexo li.

1 - PROJETO DE LE! N.o 2.128/89 - do Sr. César Maia, que
"especifica o efetivo exercício da função de magistério a que
se refere o artigo 202, Inciso lII, da Constituição Federal".
(Anexo PL n.os 2.286/89, 3.827/89, 4.052/89>' Relator: Depu
tado Taden França. Parecer: FAVORÁVEL.

2 - PROJETO DE LEI N.o 2.773139 - do Sr. Costa Ferreira, que
"autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola Agrícoia de
Turiaçu, no Estado do Maranhão". Relator: Deputado Hennes
Zaneti. Parecer: FAVORÁVEL.

3 - PROJETO DE LEI N.o 2.971/89 - do Sr. Eliel Rodrigues,
que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Uni
versidade Federal de Abactetuba, no Estado do Pará". Relator:
Deputado Fausto Fel'llandes. Parecer: CONTRARIO.

4. -:-.PROJETü DE LEI N.o 3.130/89, do Sr. José Santana de
Vasconcellos, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Escola Técnico-Agrícola e Pecuária de Ponte Nova, no Estado
de Minas Gerais". Relator: Deputado José da Conceição. Pa
recer: F'AVORAVEL.

v - COllUSSAO DE FISCAUZAÇiiO E CONTROLE
Horário: 9h - r.ocal: Saia 18
Pata: 12 de dezembro de 1989.

DrsCUSSAO E VOTAÇAO DO RELATÓRIO SOBRE O CASO NAJI NAHAS

Horário: 15h - Local: Sala 18
Data: 12 de dezembro de 1989

Dr. Saulo Ramos, Ministro de Estado da Justiça
Tema: "Evasão de Dólares do País".
HorárIo: 9h - Local: Sala 18
Data: 13 de dezembro de 1989
Subcomissão Especial para Investigação das Irregularidades
na Comercialização, Transporte e Armazena.gem de Grãos.
Irregularidades na Comercialização, Transporte e Armazena
gem de Grãos.

Dl'. Vicente Sampaio Barros, Diretor Oia Paulista de Arma
zenamento Containers e Terminais Alfandegados - Compacta.
Dl'. Fernando Fagnndes Netto, Presidente da RFF8A.

HorárIo: 10h - Local: Sala 18
Data: 14 de dezembro de 1989.
Discussão e Votação elo Relatório da Subcomissão p/Im·est.
Irr.egularidades Comercialização, Tra.nsporte, Armazenagem de
Grãos.

VI - COlllISSAO DE ]}TINAS E ENERGIA

Horário: 10h _ Local: Sala 21
Data: 12 de dezembro de 1989.

1 - RETJATóRIO SINTÉTICO DO SEMINÁRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA, realizado pela Comissão de Minas e Energia, em
maio do ano em curso, apresentado pelo Coordenador do Gru
po de Trabalho sobre Energia desta Comissão, Deputadq Luiz
Alberto Rodrigues.

2 - PROJETO DE LEI N.o 2.951/89, que "Dispõe sobre a Política
Nacional de Energia Nuclear - PNEN". Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Luiz Alberto Rodrigues. Parecer: FAVO
RAVEL, com emendas.

3 - PROJETO DE LEI N." 3.432/89. que "Dispõe sobre a cobrança
de tarifa de energia elétrica de templos de qualquer eu:to."
Autor: Deputado .Jaime l'aliarin; Relator: Victor Faccioni. Pa
recer: FAVORÁVEL.

4 - PROJETO DE LEI NP 7.127/86, que "Dispõe sobre águas
subterrâneas e dá outras providências". Autor: Poder Exe
cutivo. Relator: Deputado Octavio Elisio. Parecer: FAVORA
VEL, na forma do substitutivo.

VII - COMISSãO DE RELAÇõES EXTERIORES
Horário: 10h - Local: Sala. 2
Data: 13 de dezembro de 1989.

A - EM REGIME DE URGJ1:NCIA
1 - PROJETO DE DECR.ETO LEGISLATIVO N.o 157-0/86

EMENDA DO SENADO FEDERAL ao Projeto de Decreto Le
gislativo n.O 157-B/86, da Comissãó de Relações ExteriDres,
que "aprova o texto da Convenção destinada a evitar a Dupla
Tributação e prevenir a evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, cele
brada em Budapeste, em 20 de junho de 1986, aslm como?
Protocolo, acordado no mesmo local e data, que a integra •
RelatórIo: Deputado Antonio Mariz. Parecer:

B - EM REGIME DE TRAMITAÇãO ORDINARIA
1 _ PROJETO DE LEI N.o 8.045/86, que "Dispõe ;;obre a .apr~

sentação de relatório ao Congresso Nacional apos a reahzaçao
de visita a País estrangeiro pelo Ministro das Relações Exte
res". Autor: Senado Federal. Relator: Deputado Aloysio Cha
ves. Parecer: FAVORAVEL.

2 _ PROJETO DE LEI N.o 1.581/89, que "Prevê à criação de agro
vllas nas terras devolutas da União, situadas na faixa inter
nacional de fronteira das regiões Norte e Oeste do Brasil, e
dá outras providências" (em anexo, Projetos n.os 1. 831/89 e
1.930/89). Autor: Deputada José Guedes. Relator: Deputado
Francisco Diógenes (lido em 29-11-89l. Parecer: FAVORAVEL:
Vista: Deputado Domingos Leonelli. Voto:

3 - MOÇãO S.N., de 1989, "de repúdio à indicação do Senhor
Richard Melton para o cargo de Embaixador dos Estados
Unidos da América do Nade no Brasil". AutOr: Deputado
Oscar Corrêa Júnior. Parecer: Peio encaminhamento à Comis
são de constituição e Justiça e Redação.
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VJII - CmUSSAO DE SAúDE, PREVIDi!:NOIA E ASSIS~NCIA SOClAL

Data: 13 ere dezembro de 1989

Horário: 10h. - Local: Sala 1
1 - PROJETO DE LEI N.a 3.110/89 - Do Poder Executivo (Men

sagem n.O 360/89, que "dispõe sobre as· condições para a pro
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização e O
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras
providêncíns". Parecer: FAVORAVEL, nos termos do substi
tutivo do Relator, Deputado Geraldo Alcknún Filho. Apre
ciação do texto final.

COIlUSSAO DE SERVIÇO PúBLICO

Horário: 9:30h. - Local: Sala 15

Data: 13 de dezembro de 1939

EM REGIME DE TRAMITAÇãO ORDINARIA
1 - PROJETO DE Llli N.a 3.375/89 que, "fixa a data do primei

ro requerimentQ como o termo inicial de prestação odevida a
beneficiário da Previdência". Autor: Deputado Osmar Leitão.
Relawr: Deputado Chagas Duarte. Parecer: pela APROVA
ÇãO do projeto.

2 - ·PRO.JEI'O DE LEI NP 3.531/89 que, "dispõe sobre a criação
da Carreira de Delegado de Policia Federal, sobre a remu
neração dos cargos da Carreira Policial Federal e dá outras
providências". Autor; poder Executivo. Relator: Deputado

Luiz Marques. Parecer: pela APROVAÇãO do projero, com
adoção das emendas oferecidas pela Comissão de Constitui
ção e Justiça e Redação.

3 - PROJETO DE LEI N.a 3.607/89 que, "dispõe sobre a criação
da Carreira de Delegado de Policia do Di.strito Federal, sobre
a remuneração dos Cargos da Carreira policral Civil -do Dis
trito F'ederal e dá outras providências". Autor: Poder E:te
cutivo. Relator; Deputado Luiz I11arques, Parecer: pela
APROVAÇãO do projeto, com adoção das emendas ofereci-'
das pela COmissão de COnstituição e Justiça e Redação.

IX - COIllISSAO DE TRANSPORTES

Horário: 10h. - Local: Sala 13

Data: 13 de dezembro de 1989

1 - PROJETO DE LEI N.o 3.604/86 - EMENTA: Acrescenta dJs
positivo à Lei n.o 5.198, de 21 de setembro de 1966 - Có:.Igo
Nacional de Trânsito. Autor: Senado Federal. Relator: Depu
tado Lézio Sathlcr. Parecer: pela APROVAÇAO.

2 - PROJETO DE LEI NP 2.894/89 _ EMENTA: Concede L<en
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pra
táxis movidos a óleo diesel e dá outras providências. AU:<lr:
Deputado João Natal. Relator: Deputado Simão Sessim. pa
recer: pela APROVAÇãO.

(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 10 minwos.)
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MESA ---------------t
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)

19 Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

29 Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

19 Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
29 Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
39 Secretário:
CARLOS COITA (PSDB)
49 Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:
FERES NADER (PTB)
FLORICENO PAIXÃO (PDT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)
JOSÉ"MEtO (PMDB)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
-PMDB-

Líder
IBSEN PINHEIRO

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN-

Líder

'RENAN CALHEIROS

PARTIDO COMUNISTA'
BRASILEIRO

-PCB-

Líder

ROBERTO FREIRE

Vice-Líderes Vice-Líder Vice-Líderes

Líder

RICARDO FIUZA

Líder

AMARAL NETTO

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Augusto Carvalho:Fernando Santana

Líder
João Cunha

PARTIDO DO POVO BRASiLEIRO
-PPB-

PARTIDO LIBERAL PROGRESSISTA

-PLP-
Líder

UBIRATAN SPINELLI

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

-PRP-

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
-PSC-

Líder

Francisco Rolim

Vice-Líder

Líder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

Aristides Cunha

PARTIDO'SOCIAL DEMOCRÁ11CO
-PSD-

Líder

CESAR CALS NETO

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR --'-

Líder
ISMAEL WANDERLEY

PA~TIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST~

Líder
Leonel Júlio

PARTIDO COMUNITÁRIO NACIONAL
-PCN-

Líder
Edivaldo Holanda

Hélio Cost~

Ricardo Izar

João Paulo Pires

Valmir Campelol
Osvaldo Sobrinho

"ice-Líderes

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Líder

ADOLFO OLIVEIRA

Líder

HAROLDO LIMA

Vice,Líder

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

--PSB-
Líder

JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líder

Líder

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO

Vice-Líderes

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

-PTB-
Líder

GASTONE RIGHI

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDC-

Líder

ROBERTO BALESTRA

,Vice-Líderes

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Sabrá

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Gidel Dantas!

Vice-Líderes
Sólon Borges dos Reis
Roberto .i"cfferson

Paulo Delgado

'Marcos Formiga

Ademir Al1drade

Aldo Arantes

LysáneasMaciel
Carlos Cardinal

Erico P~gprar,?
·Annibal BarceIlosD

Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti

Osvaldo Coelho

José Tavares
José Ulisses de Oliveira

Jutahy Júnior
Maguito Vilela

Marcos Queiroz
Maurício Pádua
Renato Vianna
Rospide Neto

.RuyNedel
Sérgio Spada

Tidei de Lima

José Guedes
Maria de Lourdes Abadià

Elias Murad

Vice-Líderes

Robson Marinho
Virgildásio de' S.enna
José Costa

Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
Jofran Frejat

Luiz Salomão
Artur Lima Cavalcante

Vice-Líderes

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB-
Líder

EUCLIDES SCALCO

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-
Líder

VIVALDO BARBOSA

Vice-Líderes
José Lourenço , Aécio de Borba)
Gerson Peres Bonifácio de Andrada

Genebaldo Correia
. Fábio RaunheitÜ
AntÔnio Britto
Bete Mendes
Cartos Vinagre
Dalton Canabrava
'Fernando Velasco
Firmo de Castro
Francisco Amaral
Jorge Leite .
Jorge Medauar
JQsé Geraldo

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL-



COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT

Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Titulares
PMDB

Chico Humberto

José Elias
Osvaldo Sobrinho

2 Vagas

PDT
2 Vagas

PTB
Roberto Torres

PT

PDC

Renato Johnsson
Rita Camata

Alysson Paulinelli
Christóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcauti

Jones Santos Neves
lO Vagas

PFL
Júlio Campos
Narciso Mendes
Rita Furtado
Sadie Hauache
Sérgio Brito

PFL
Alcides Lima Jacy Scanagatta
Alércio Dias Jales Fontoura
Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro
Erico Pegoraro Lael Varella
Francisco Coelho Vinícius Cansanção
Iberê ferreira

PSDB
Adroaldo Streck Nelton Friedrich
Edmundo' Galdino Vicente Bogo

PDS
Adauto Pereira Osvaldo Bender
Adylson Motta

PDT
Amaury Müller Nelson Aguiar
Carlos Cardinal

PTB
Jayme Paliarin Rodrigues Palma
José Egreja

PT
Antonio Marangon João Paulo

Cristina Tavares
Juarez Marques Batista

PCdoB

José Carlos Sabóia

PSB

PDT

Carlos Cardinal

PL

1 Vaga

Fércs Nader

PL

Ibrahim Abi-Ackel

PT

Roberto Torres

Francisco Benjamim
Jairo Carneiro
Messias Góis
Ney Lopes
Oscar Corrêa
Paes Landim

Y"irgílio Guinlarães

PTB

PT

PDC

PDS

PFL

PDS

PTB

PDC

PDT

Silvio Abreu

PSDB
Moema São Thiago
1 Vaga

pedoB

PSDB
Juarez Marques Batista
Sigmaringa Seixas

Lídice da Mata

Darcy Pozza
Francisco Diógenes

Carrel Benevides
Gastone Righi

Flávio Rocha

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

2 Vagas

Sotero Cunha

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

Marcos Formiga

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Nelson Jobim -PMDB - RS
Vice-Presidentes: João Natal - PMDB - GO

Jorge Medauar - PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PD~ 
MG

Titulares
PMDB

Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Plínio Martins
Renato Vianna
Rosário Congro Neto
Sérgio Spada
Theodoro Mendes
Tito Costa

Horácio Ferraz
Jorge Hage

José Maria Eymael

Aloysio Chaves
Costa Ferreira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

Brandão Monteiro
Doutel de Andrade

José Genoíno

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Arnaldo Moraes
Bernardo Cabral
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Jorge Medauar
José Dutra
José Tavares
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro

1 Vaga
Secretária: Delzuíte M. A. do Vale
Ramal: 6906

Jorge Leite
Márcia Kubitschek

Osmundo Rebouças
Ralph Biasi

Roberto Jefferson

José Camargo
José Jorge
Paulo Marques
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Gerson Peres

Gumercindo Milhomem
PT

PTB

PFL

PDT
Fernando Lyra

PL

PDS

PSB

PSDB
Robson Marinho
Vilson Souza

Titulares
PMDB

Manoel Mota
Maurício Fruet
Maun1io Ferreira Lima
Matheus Iensen
Nilso Sguarezi
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário Congro Neto
Tidei de Lima

PCdo B

Suplentes

PMDB

Airton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

Florestan Fernandes

Ervin Bonkoski
JQsé.Elias

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Antônio Salim Curiati
Arnold Fioravante

Cristina Tavares
Koyo Iha

João da Mata

Afif Domingos

Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Âtila Lira
Eliézer Moreira
Enoc Vieira
Humberto Souto

Aloísio Vasconcelos
Antonio Britto
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo

José Carlos Martinez
José Costa
José Ulísses de Oliveira
Luiz Leal

Álvaro Valle

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

Manuel Domingos

PSB

Eduardo Bonfim

Raquel Capiberibe

Secretário: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMD-B - AL

Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

Telmo Kirst

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes

PSDB 1Vaga

Saulo Queiroz
Ziza Valadares

PDS

PFL

Maurício Nasser
Ne5tor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PL

PSB

PC do B

PDC

Suplentes
PMDB

José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Percival Muniz
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

José Carlos Sabóia

Oswaldo Almeida

Alexandre Puzyna
Antõnio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

Antõnio de Jesus
Celso Dourado
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo Cersósimo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza
Marco5 Queiroz

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Paulo Mourão

Aldo Arantes

Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá



PSB
João Herrmann Neto

Adolfo Oliveira

José Carlos Sabóia

PFL

Mario Assad
Orlando Bezerra
Waldeck OrneIas

PMDB
José Maranhão
Luís Roberto Ponte
'Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

Secretária: Marci Fe;qeira Lopes
Ram~is: 6998 -7001 .

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Prcsidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA

Titulares

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

Paulo Zarzur Sérj(io Naya
3 Vagas

PFL
Aloysio Cha,,:es Gilson Machado
Antônio Ferreira Osmar Leitão
EnocVieira Sérgio Brito
Etevaldo Nogueira

PSDB
Antonio Perosa José Serra
Geraldo Campos

PDS
AryValadão Mello Reis

Brandão Monteiro
PDT

César Maia
PTB

Marluce Pinto Mendes Botelho
PT

Florestan Fernandes

1 Vaga PDC

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

Valmir Campelo

PDS

PDC

PTB
Roberto Augusto

PT

Octávio Elísio

Cunha Bueno

PDT

1 Vaga

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PT

PTB

PDC

PSDB

Suplentes
PMDB

Manoel Moreira
Maria Lúcia
,Uldurico Pinto
5'Vagas

Joaquim Sucena

Elias Murad

Paulo Delgado

Artelfir Werner

Nelson Aguiar

Miraldo Gomes

Francisco Pinto
HarÚm Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed

Gumercindo Milhomem

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Aimibal Bareel1ós - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares
PMDB

Alvsson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
LgciQ Alcântara

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

Paulo Mourão

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

Rodrigues Palma

Lélio Souza
Manoel Mota
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

José Luiz Maia

Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

1Vaga

Antônio Marangon
PT

PDS

PDT

PTB

PFL

PSDB
Vicente Bogo
Vilson Souza

Suplentes
PMDB

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Ervin Bonkoski
Robçrto Jefferson

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
EnoeVieira
José Thomaz Nonô

Ernesto Gradel1a

Adylson Motta
Jorge Arbage

Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

PCdoB

PC do i3

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

Aldo Ar,antes

Eduardo Bonfim

PSB

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

PDS
Victor Faccioni Eurico Ribeiro

PDT
Raquel Cândido Paulo Ramos

PSDB
Fâbio Feldmann José Guedes
Geraldo Alckmin Filho

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

PTB
Roberto Augusto

Chico Humberto

Paulo Silva

PDC

PDS
Myriam Portella

PFL

PT

PDT

PSDB
Lézio Sathler

PSDB

Suplentes
PMDB

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas

José Luiz Maia

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Cleonâncio Fonseca
Le.ur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Chagas Duarte

Agassiz Almeida
Antôuio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Lurdinha Savignon

Jairo Azi

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

João da Mata (PDC)

PTB

PT

Osvaldo Bender

Leonel Júlio

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

Manoel Moreira
Nyder Barb.osa .
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
2 Vagas

PDS

PFL

Juarez Marques Batista

PDC

PDT
Sérgio Carvalho

PSDB

Suplentes
PMDB

Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Milton Lima ..
Paulo Almada

Paulo Ramos

DoIllingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Hélio Rosas

Antônio Câmara
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Francisco Pinto
Geraldo Fieming
Haroldo Sanford

José Genoíno

Farabulini .hínior

Carlos Virgílio

Sotero Cunha

Arnaldo Martins
José Guedes

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Júlio Campos
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

PFL

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

Cláudio Ávila
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jofran Frejat

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

Fábio Feldmaml - PSDB - SP
Ràquel Cândido - PDT - RO

Titulares
PMDB



PSB

Irma Passoni

PC do B

PDC

José Serra

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

José Freire
Luiz,Alberto Rodrigues
Moisés Pimentel
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

PDS

PSB

PFL

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

PDS
Felipe Mendes

PCdoB

Snplentes
PMDB

Mário Martins
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
Roberto Vital
11 Vagas

Adylson Motta
Aécio de Borba

PDT
Fernando Lyra Nelson Seixas
Floriceno Paixão

PTB
Benedicto Monteiro Gastone Righi
Elias Murad

PT
Gumercindo Milhomem 1 Vaga

PDC
Jonival Lucas

PL
José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Amilcar Moreira
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Henrique Eduardo Alves
José da Conceição

Antur da Távola
Moema São Thiago

Alceni Guerra
Alvsson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

1 Vaga

PSDB

Aécio de Borba

Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco' Dornelles
Levy Dias

Francisco Küster
José Carlos Grecco

PFL

Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - R.l
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando BezelTa Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

Titulares
PMDB

PL

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues
João Carlos Bacelar

João HelTmann Neto
PSB

PCdoB
Lídice da Mata

Álvaro Valk

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Mar.ques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

PDT

PDS
Eurico Ribeiro

PT

Sólon Borges dos Reis

Paulo Delgado

Tadeu França

PTB

PSDB
Jorge Hage
Octávio Elísio

Titulares
PMDB

José Freire
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Florestan Fernandes

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

PSB

Lídice da Mata

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida,
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Iranildo Pereira
Joaquim Haickel

PCdoB

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan -Fernandes - PT - SP

Arolde de Oliveira Orlando Bezerra
Cbristovam Chiaradia Oscar Corrêa
Cláudio Ávila Ricardo Izar
Iberê Ferreira

PSDB. .
Antoniocarlos Mendes Koyu lha

Thame. Vilson Souza
Dirce Tutu Quadros

PDS
José Luiz Maia Osvaldo Bender
Adauto Pereira

PDT
Amaurv Müller Bocayuva Cunha
Luiz Salomão

PTB
Fábio Raunheitti Horácio Ferraz
Feres Nader

PT
Virgílio Guimarães I Vaga

PDC
José Gomes

PL
José Luiz de Sá

-' Vaga

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 -7019

Eurico Ribeiro

Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

Felipe Mendes

PDT
Márcia Cibilis Viana

PTB
Gastone Righi

PL

PT

PDS

PFL

PDS

Vladimir Palmeira
PDC

PSDB _ _ _
Virgildásio de Senna
1 Vaga -

PFL
- - .. José Thomaz Nonô

Luiz Eduardo
Ronara Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção

Suplentes
PMDB

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Ernani Bodrim
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Geovah Amarante
Hélio Duque
Israel Pinhéiro
João Agripino

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Cunha Bueno
Delfim Netto

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Airton Cordeiro - PFL - PE
Vice-Presidentes: Ézio Ferreira~ - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB 
CE
César Maia - PDT - RJ

Titulares
PMDB

Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vânia
Luís Roberto Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Roberto Brant

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Basílio Villani
Jayme Paliarin

Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Teixeira

Erne~to Gradella

Carlos Virgílio

Gidel Dantas

Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

José Maria Eymael

PDT
Raquel Cândido 1 Vaga

PTB.
Milton Barbosa (PDC) Valmir Campelo

PT

Manuel Domingos

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Ademir Andrade

Flávio Rocha

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

Jofran Frejat
José Jorge Milton Barbosa

PDC
César Maia

PDT
José Fernandes



Suplentes
PMDB Bonifácio de Andrada

João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achõa Bocayuva Cunha
Tidei de Lima
4 Vagas

Basílio VilIani

Luiz Gushiken

Jonival Lucas

PTB

Horácio Ferraz
PT

PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

PFL Benedicto Monteiro

PDS
.Francisco Diógenes

PDT
Luiz Salomão

PTB
José Elias

Miraldo Gomes

Secretária: Maria .Tulia Rabello de Moura

PSDB
Euclides Scalco Rose de Freitas
Ronaldo Cezar Coelho

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÁODE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

PSB

PSDB

PTB

Virgílio Guimarães
PT

PbC

PL

João de Deus Antunes

PDT
José Maurício

PDS

Jaime Santana
Moema São Thiago

Mello Reis

PFL
Leur Lomanto
Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Sarney Filho

PC do B

Suplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
José Teixeira

PDC

PT

Antõnio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Bãrros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

Eduardo Bonfim

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Artur da Távola
Egídio Ferreira Lima

Antônio Marangon

Domingos Leonelli

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Adolfo de Oliveira

Benedita da Silva

Tarzan de Castro

José Maria Eymael

Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÁODE
RELAÇÕES EXTERIORES

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
.Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Cbaves - PFL - PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ

Titulares
PMDB

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maunlio Ferreira Lima
Màurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

"Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Mário Lima
Maurício Pádua
Osvaldo Macêdo
Paulo Almada
Prisco Viana
I Vaga

Farabulini Júnior

José Santana de
Vasconcellos

José Tinoco
Maurício Campos

PDC

PFL

PTB

PFL
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
I vaga

PT

PDC

Gerson Peres
PDS

PDT
José Fernandes

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias
1 Vaga

PSDB
José Gue;des

Suplentes
PMDB

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas

Luiz Gushiken

BasIlio VilIani

Alcides Lima
Assis Canuto
Ézio Ferreira
Jales Fontoura

Vladimir Palmeira

José Gomes

PSDB
Antonio Perosa Octávio Elísio
Mauro Campos

PDS
Aécio de Borba Victor Faccioni

PDT
Raquel Cândido .José Maurício

PTB
Leonel Júlio Marluce Pinto

PT

Francisco Küster
Geraldo Campos

Brandão Monteiro

Alércio Dias
José Lins
Furtado Leite

Felipe Mendes

Aloísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro
Maguito ViIda

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Eduardo Moreira
Gabriel Guerreiro
Genésio de Barros
Joáo Resek
José Amando
Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva

Ramais: 7025 - 7026
COMISSÃO DE

MINAS E ENERGIA
Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB ~ SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

Titulares
PMDB

PSDB
Jayme Santana Virgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

Valmir Campelo

Victor Faccioni

Márcia Cibilis Viana

PDS

PT

PTB

PDT

PDC

PFL
José Teixeira
Orlando Bezerra
Sérgio Brito

Valm5r Campelo

PT

PDS

PFL

PTB

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

PDC

PDT
SérgiQ Carvalho

PSDB
Rose de Freitas

Telmo Kirst

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
Percival Muniz

Suplentes
PMDB

Nyder Bârbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
4 Vagas

Arnold 'Fioravante

Vladimir Palmeira

Expedito Machado
Fernando Gaspanan
Joáo Natal
Iranildo Pereira
Lúcia Vânia
Milton Reis

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Ary Valadão

Paulo Delgado

Marluce Pinto

Sotero Cunha

Chagas Duarte

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

Chagas Duarte

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

-Leonel Júlio

Airton Sandoval
Alnízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes



Sólon Borges dos Rei!

PDT
Miro Teixeira

PTB

PT

PDC

Suplentes
PMDB

Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
9'Vagas

Alarico Abib
Álvaro Antônio

Irma Passoni

Jairo Carneiro

Feres Nader

Floriceno Paixão

PL

PT

PDC

João Paulo

PSB

PCdoB

Abigail Feitosa

José Carlos Coutinho

Edmílson Valentim

Benedita da Silva

Jairo Azi
Messias G6is
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
1 Vaga

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

PFL

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

Hermes Zaneti
Maria de Lóurdes Abadia

Leopoldo Souza
.Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha

,José Camargo
Levy Dia.

Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS

Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

PSD'B
AntonioCarlos Mendes Thame Célio de Castro
Carlos Mosconi Jome Uequed

PDS

João Herntmmi Neto
Secretária: J:tegina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 ,- 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAl.

PCdoB

Mário Lima
Nilson Gibson
7 Vagas

Waldeck Ornélas
3 Vagas

PDC

PDS

PT
Roberto Augusto

PDC

Myriam Portella
PDT

. Lysâneas Maciel
l'TB

PFL
Osmar Leitão
Victor Trovão
2 Vagas

PSDB
Nelton Friedrich

PFL

PT

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
2 Vagas

PSDB 1 Vaga

, Geraldo Alckmin Filh
1 Vaga

PDS
Jorge Arbage

PTB
1 Vaga

Roberto Augusto

PDT

Titulares
PMDB

Jorge Uequed
Jones Santos Neves
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
1 Vaga

PFL

Suplentes
PMDB

1 Vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011-7012

Mendes Botelho

Paulo Paim

Eunice Michiles
Lúcio Alcântara
Narciso Mendes

Carl,?s Alberto Caó

Chagas Duarte

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

Lurdinha Savignon

Fábio Raunheitti

Aécio de Borba

Célio de Castro

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Ant6nio Mariz
Edmilson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
Haroldo Sabóia

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Farabulini Jl1niodPTB)

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT ....:. RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - PMDB - RS
Edmilson" Valentim - PC do B 
RJ

Átila Lira
EnocVieira

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte

José ,Egreja

Antônio Marangon

PS&

PTB

Mussa Demes
Sadie Hauache
3 Vagas

Nosser Alroeida

PDS

PFL

PDS

PFL
Osmar Leitão
Paulo Marques
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

Osvaldo Bender

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
Vicente Bogo

PSDR
Paulo Silva

Suplentes
PMDB

Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
15 Vagas

Jalles Fontoura
Luiz Marques

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Dalton Canabrava

Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
José Teixeira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

Francisco Rolim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

Anna Maria Rattes
Elias Murad

PL

PDC

PT

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas .

Adylson Motta
Gerson Peres

Artenir Werner

Oswaldo Almeida

Paulo Paim

Farabulini Júnior
João de Deus Antunes'

1 Vaga

Francisco Küster
Geraldo Campos

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre -PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Titulares
PMDB

Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

Manuel Domingos

Aloysio Teixeira
Aristides Cunba

'Carlos Vinagre
HélioRÇlsas '
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

Roberto Jefferson

Carlos Virgílio

Nelson Seixas

PL

PSB

Cunha Bueno

1 Vaga

PDC

Sólon Borges dos Reis

PT

PTB

PDT
2 Vagas

PDS

PTB

PDl

,PC do B

PFL

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
José Viana
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Tidei de Liroa
Uldurico Pinto
Vingt Rosado

José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

Aldo Arantes

Marcos Formiga

José Genoíno

Roberto Balestra

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Doutel de Andrade

Artenir Werner
Ary Valadão

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi-famil
Jesuáldo Cavalcanti
Jofrim Frejat

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Celso Dourado
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Iranildo Pereira
Ivo Lech
Jorge Uequed

JoaqUim Sucena

Antonio Salim Curiati
AryValadão

Chico Humberto
Fioriceno Paixão



Deputados
Jorge Arbage
José Luiz Maia

PRN
Senadores

Deputados
Rcnato Johnsson

Deputados
João Paulo

PT
Senadores

PTB
Seuadores

Louremberg Nunes Rocha
Deputados

Carrel Benevides João de Deus
Fábio Raunheitti

Darcy Pozza
Felipe Mendes

João Castelo

rrma Passoni

Basílio Villani
Geovani Borges

PDC
Jairo Carneiro

Secretária: lole Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

Benedita da Silva
PT

PTB
Carrel Benevides Marluce Pinto

PDT
José Maurício I Vaga

PDS
Felipe Mcndes Telmo Kirst

Tadeu França
PDT

PDS

PTB
Osvaldo Sobrinho

Ary Valadão

PT

Edmundo Galdino

PDC

PSDB
Antoniocarlos Mendes

Thame
Dirce Tutu Quadros

Arnold Fioravante

Sérgio Carvalho

João de Dens Antunes

João Paulo

Jayme Paliarin (P1B)

Reunião: 4" e 5" feiras
Seeretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

PFL
Alz!ro Gomes Luiz Marqnes
Jose Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Camoos Stélio Dias
Lael Varella

COMISSÃO I)E TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MQ
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG

Francisco Küster

Deputados
Max Rosenmann

PL
Senadores

PDC
Senadores

Deputados

Deputados

Deputados
Roberto Balestra

PSB
Senadores

PC do B
Senadores

PDS
Senadores

Deputados

PDT
Senadores

Telmo Kirst

Suplentes
PMOB

Seuadores
José Fogaça Severo Gomes
Márcio Lacerda

Deputados
Délio Braz Neuto de Conto
Djenal Gonçalves Nilson Gibson
Haroldo Sabóia Ruy Nedel
Jovanni Masini Ubiratan Aguiar

PFL
Senadores

Odacir Soares

Átila Lyra
Deputados

José Queiroz
Jofran Freiat Levy Dias

Moysés Abrão

Manuel Domingos

PSDB
Senadores

Pompeu de Souza
Deputados

Anna Maria Rattes

Abigail Feitosa

José Luiz de Sá

Deputados
Sérgio Carvalho

PRN
Senadores

Deputados
Fausto Rocha

PTB
Senadores

Deputados
Féres Nader

PL

Senadores

Deputados

Denisar Arneiro

Gidel Dantas

Deputados
Saulo Queiroz
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

POS

Deputados
Lúcio Alcântara
Miro Teixeira

Senadores

PFL
Senadores

João Menezes
Lourival Baptista

Deputados

Luiz Marques
Osvaldo Coêlho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana

PSDB

Senadores

Teotônio Vilela Filho

Senadores
Mansueto de Lavor
Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar

Deputados

José Geraldo
José Tavares
Lúcia Vania
Manoel Moreira
Márcio Braga
Marcos Lima
Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei de Lima

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Firmo de Castro
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cersásimo
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vasconcellos
José Dutra

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco dornelles
Humberto Souto
João Alves
José Jorge

Edison Lobão
João Lobo

POT
Senadores

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

COMISSÕES MISTAS

1. COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Composição

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
l' Vice-Presidente: Senador João Lobo (PFLlPI)
2' Vice-Presidente: Deputado Ziza Valadares (PSDB/

MG)
3' Vice-Presidente: Deputado José Luiz Maia (PDS/PI)
Relator-Geral para Orçamento/90: Deputado Eraldo
Tmoco (PFLIBA)

Aluizio Bezerra
Francisco Rollembcrg
João Calmon
Jutahy Magalhães
Leopoldo Peres

Titulares
PMDB

Aécio Neves
Darcy Deitos
José Serra
Maria de Lourdes Abadia

Mário Maia

Cesar Maia
Chico Humberto

Roberto Campos

Max Rosenmann
Paulo Robcrto
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

PFL

Jorge Arbage

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

Mendes Botelho

PT

José Fernandes

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

PDC

PTB

PDS

PDT

PSDB
Sigmaringa Seixas

PSDB
Mauro Campos

Titulares
PMDB

Suplentes
PMDB

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arnciro
Mário Martins
Mauro Miranda

Ernesto Gradclla

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Gidel Dantas

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Arnaldo Moracs
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
Gustavo de Faria
IturivaCNascimento

Darcy Pozza

Joaquim Sucena

Brandão Monteiro

Antônio Perosa
Lézio Sathler



PT
Senadores

Deputados
Vladmir Palmeira

PDC
Senadores

Mauro Borges

Deputados
Jonival Lucas

PSB
Senadores

Jamil Haddad

Deputados

Secretária: Hilda de Sena Correa Widerhecker
Endereço: Sala 16 - Anexo II - Câamara dos Depu·
tados
Fones: 311 6938 (Secretaria)

233 2945 (Presidente)
3116937
3116942/43 (1" Vice-Presidente)
311 6941 (Relator-Geral)

Assessoria: Dr. Luiz Vasconcelos (CD)
3116682

DI. José Carlos Alves dos Santos (SF)
223 3381 - 3113318

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS). Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

COMISSÕES ESPECIAIS

1 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA
DE APRECIAR O PROJETO DE LEI N9
1.506/89,QUE "INSTITUI NORMAS GE
RAIS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À
JUVENTUDE E OUTROS QUE CRIAM O
"ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".

}'residente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
1" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL

-PRo
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola 

PSDB-RJ
30 Vice-Presidente: Deputado Benedicto MontetfO 

PTB-PA
Relator: Deputado Hélio Manhães - PMDB - ES

Titulares

PMDB

Celso Dourado - BA

Doreto Campanari - SP

Márcio Braga - RJ
Rosário Congro Neto - MS

PFL

Airton Cordeiro - PR

Salatiel Carvalho - PE

PT

Benedita da Silva - RJ

PRN

Dionísio Hage - PA

Suplentes

PMDB

Cinco Vagas

PSDB

Duas Vagas

PDS

Uma Vaga

PT

Uma Vaga

PFL

Três Vagas

PDT

Uma Vaga

PTB

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller José Carlos Menti
Almir Laversveiler Pedro-José Xavier
Ccsar Vieira de Rezende Mattoso

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

PSDB

Robson Marinho - SP

PDT

Nelson Aguiar - ES

PDS

Jorge Arbage - PA

Uma Vaga

PRN

Uma Vaga

Ramall 7066 e 7067



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~rrt~!ttréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Exerrtplar awlso •••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO" (Senado Federal)

~~rrt~!ttréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
.Exerrtplar awlso .

NCz$17,04
NCz$ 0,11

NCz$1l04
NCz$ 0,11

Os pedidos deverrt ser acorrtpanhados de cheque pagável

errt Brasília, Nota de Errtpenho ou Orderrt de Pagarrtento pela

Caixa Econôrrtica Federal - Agência - PS-CEGRAF, conta cor

rente nl? 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP: 70160.

Maiores inforrrtações pelos telefones (061) :31 1-3738 e 224-5615,
na ~upervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação.
de Atendirrtento ao Usuário.



SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

PUBLICAÇÕES A VENDA

CÓDIGO CIVIL - Anteprojetos
(edição de 1989) - 5 volumes - NCz$ 20,00

Volume 1 - Anteprojeto de Código das Obrigações - Parte Geral- Orosimbo Nonato
- Philadelpho Azevedo - Hahnemann Guimarães

-Anteprojeto de Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas - Haroldo Valladão

Volume 2 - Anteprojeto de Código Civil - Orlando Gomes

Anteprojeto de Cóc;ligo Civil- revisto

Volume 3 - Anteprojeto de Código de Obrigações - Caio Mário da Silva Pereira _
Sylvio Marcondes - Theophilo de Azeredo Santos

Volume 4 - Projetos do Governo Castello Branco:
- Projeto de Código Civil (PL n9 3263/65)
- Projeto de Código de Obrigações (PL n9 3264/65)

Volume 5
Tomo 1 - Anteprojeto de Código Civil - Miguel Reale - José Carlos Moreira Alves

- Agostinho de Arruda Alvim ~ Sylvio Marcondes - Ebert Vianna Chamoun
- Clóvis do Couto e Silva - Torquato Castro

Tomo 2 - Anteprojeto de Código Civil- revisto _. Miguel Reale - José Carlos Moreira
Alves - Agostinho de Arruda Alvim- Sylvio Marcondes - Ebert Vianna Cha
moun - Clóvis do Couto e Silva - Torquato Castro

- índice temático comparativo (volumes 1 a 5)

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 229 andar
- Praça dos Três Poderes, CEP 70160 -Brasília, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanha~os ~e ch~q~e

nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido a AgencIa
ECT do Senado - CGA 470775.



CONSTITUICÃO DA REP-Ú,BLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Quadro Comparativo

(5' edição - 1986)

- Comparação de cada dispositivo do texto constitucional vi
gente consolidado ao texto originário da Constituição de 1967 e à
Constituição de 1946.

- Notas explicativas das alterações.

- lndice temático da Constituição vigente.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Fede·
ral (Anexo I, 229 andar, fone: .311-3578)

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagável em
Brasília, a favor da Subs"ecretaria de Edições Técnicas do Senado Fe·
deral. (Brasília, DF - CEP: 70160)

Atende-se também pelo reembolso postal.



J- EmçÃODEHO.JE:256PÃGINAS J

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

!PR.EÇO nESTE JEXEr"X!P'JLAR: NiC:z$ iTh,nn 11
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